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E-Journal of Yasar University dergisi Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan hakemli, disiplinlerarası 

akademik bir dergidir. Yayın hayatının ilk on yılını başarı ile tamamlayan dergi, her ne kadar 2016 yılı itibari ile 
işletme, ekonomi alanları ile bu alanlarla kesişimde olan disiplinlerarası özgün çalışmaları kabul etme kararı almış 

olsa da, 2015 yılı içerisinde değerlendirme sürecinde olan sosyal bilimlerin diğer alanlarındaki çalışmalardan 

hakem değerlendirme sürecini başarı ile tamamlamış olan çalışmalara bünyesinde yer vermeye devam etmektedir. 
Derginin amacı akademik olarak bilimsel açıdan üst düzeyde. nitelikli ve alanında özgün çalışmaları yayınlamak, 

üretilen bilgilerin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamak, yapılan çalışmaların uluslararası literatürde yer almasını 

sağlamaktır.   

 

E-Journal of Yasar University dergisinin kırkaltıncı sayısında ekonomi, finans, lojistik ve işletme alanlarında beş 

Türkçe, iki İngilizce çalışma yayınlanmıştır. Özel sektör çalışanlarının iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeylerinin 

tükenmişlik düzeyleri üzerindeki etkisi ortaya çıkarmaya çalışan  Ebru Boymul ve Eda Yasa Özelturkay, İş Tatmini 

ve Örgütsel Bağliliğin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi: Bir Sanayii Kuruluşunda Iç Müşteriler Üzerine Bir Alan 

Araştırması başlıklı çalışmalarında Mersin ilinde faaliyet gösteren ve çalışmaya izin veren bir özel sektör 

kuruluşunda çalışan 387 kişiye anket uygulamış ve işin doğası, duygusal bağlılık, ücret ve yan haklar, çalışanlar 

arasındaki iletişimsizlik ve iş belirsizliğinin tükenmişlik üzerindeki etkisinin incelemişlerdir. Bekir Şendilmen’e 

ait Reel Efektif Döviz Kuru Volatilitesinin Türkiye ve ABD arasındaki Ticarete Etkisi: ARDL Yaklaşımı adlı 

çalışma, reel efektif döviz kuru volatilitisi ile Türkiye-ABD ticaret hacmi arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir. 

Araştırma sonucunda diğer çalışmalardan farklı olarak, çalışmada sektör bazlı, aylık veri kullanılarak, on farklı 

sektör için sektöre özgün etkileri ortaya çıkarılmaktadır. Uzun vadeli ilişki incelendiğinde ise, sadece bir sektörde 

döviz kur volatilitesinin anlamlı bir açıklayıcı değişken olduğu tespit edilmiştir. Mercan Hatipoğlu, Nurullah 

Uçkun’un Gelişmekte olan ülke borsalarında risk ve getiri ilişkisi: 2008 Küresel kriz Örneği başlıklı çalışması 

Haziran 03, 2004 ile Haziran 03, 2014 dönemi kapsamında Morgan Stanley Capital International-Emerging 

Market endeksine dahil olan on iki ülkenin borsa serileri incelemektedir.Uygulanan GARCH-M modeline gore 

risk ve getiri arasında anlamsız ilişki bulunmuştur. Zeki Yüksekbilgili’ye ait Marka Beğenilirlik Ölçeğinin 

Türkçe’ye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması başlıklı çalışmada, bir markanın kullanıcısı tarafından 

beğenilirliğini firma seviyesinde ölçmek üzere geliştirilen Marka Beğenilirlik Ölçeğinin (MBİ) Türkçeye 

uyarlanmaya çalışılmıştır. Ampirik analiz bölümünde 1568 denek kullanılmış, geçerliliği ölçmek için Doğrulayıcı 

Faktör Analizi (DFA) ile test edilmiştir. Y jenerasyonunun farklılaşan iş değerleri ve liderlik algılamaları’nı 

inceleyen Buse Yalçın ve Derya Kelgökmen İlic’a göre Teknolojik, ekonomik, siyasi ve sosyal alanda meydana 

gelen gelişmeler toplumların kültür yapılarında değişimlere sebep olmakta ve buna bağlı olarak farklı zaman 

diliminde doğan kuşaklar farklı karakteristik özellikler göstermektedir.Bu özellikleri test etmek için çalışma 

hayatındaki yönetimi ve liderliği devralacak Y kuşağı çalışanlarının iş değerleri ve liderlik beklentileri analiz 

edilmiştir.. Araştırma sonucunda katılımcı farklı kuşak temsilcilerinin iş değerleri, kuşaklara göre etkili liderin 

kişisel özellikleri, etkili liderlik stili, liderin etkileme mekanizması ve lider üye etkileşimi temaları hakkında farklı 

görüşlere sahip olduğu, buna karşılık liderin koçluk ve mentorluk, arabuluculuk, değişim yönetimi, farklı kuşakları 

anlama becerileri ile kararlara katılım konularında ortak görüşler izlediği gözlemlenmiştir. Savunma harcamaları 

ile işsizlik arasındaki ilişkiyi inceleyen Gülbahar Üçler’in Türkiye’de Savunma Harcamaları ve İşsizlik Oranları: 

1980-2014 Dönemi İçin Ekonometrik Bir Analiz adlı çalışması Türkiye’de savunma harcamalarının işsizlik 

üzerindeki etkisini ampirik olarak test etmektir. Yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ve dinamik en küçük kareler 

(DOLS) yöntemi kullanılan çalışmada,savunma harcamaları ile işsizlik oranları arasında negatif yönde ilişkiye 

dair bulgular elde edilmiştir. Avrupa Dönüşüm Ekonomilerinde DYY ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi’ni 

inceleyen Yağmur Sağlam, doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme atasındaki ilişkiyi 1995-2014 

yıllarını kapsayan bir dönemde on dört Avrupa dönüşüm ekonomisi için incelemektir. Değişkenler arasındaki eş-

bütünleşme Durbin-Hausman ve nedensellik ilişkisi Dumetriscu-Hurlin (2012) testleri uygulanmıştır. Sonuçlara 

gore, DYY ve bileşik endeksten ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu güçlü bir şekilde 

desteklemektedir. 

 
E-Journal of Yasar University dergisinin yeni sayısı 2017 yılının Temmuz ayında çıkacak olup yeni sayıda yine 
kendi alanının araştırma, yöntem ve modellerin kullanıldığı özgün çalışmalar ile buluşmayı ümit eder, 
çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 
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Üzerindeki Etkisi: 

 Bir Sanayii Kuruluşunda Uygulama1 

 
The Effect of Job Satisfaction and Organizational Commitment on Burn out 

Syndrome: An Application on an Industrial Company 
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Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY, Çağ Üniversitesi, Türkiye, edayasa@cag.edu.tr 

 
Öz: İş tatmini, örgütsel bağlılık ve tükenmişlik konuları örgütsel davranış alanında pek çok araştırmaya konu olmuştur. Bu çalışmada özel sektör 
çalışanlarının iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeylerinin tükenmişlik düzeyleri üzerindeki etkisi ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 

geçerliliği ve güvenirliği kabul edilmiş ölçekler kullanılarak hazırlanan anket formu Mersin ilinde faaliyet gösteren ve çalışmaya izin veren bir özel 
sektör kuruluşunda çalışan 387 kişiye uygulanmıştır. Anket formları aracılığıyla veriler toplanmış ve analizler yapılmıştır.  Çalışmada, faktör analizi, 

güvenilirlik analizi, regresyon analizi ve çeşitli tanımlayıcı istatistiki analizlerden faydalanılmıştır. Sonuç olarak, işin doğası, duygusal bağlılık, ücret 

ve yan haklara ilişkin olumlu gelişmeler bireylerin duygusal tükenmiş düzeylerine negatif yönde etkilemektedir. Ayrıca, çalışanların kişisel başarıları 
ile yapmış oldukları işin doğası ve çalışma arkadaşlarıyla uyumları arasındaki ilişki pozitif yönlü iken,  belirsizlik ve iletişimsizlik faktörü ile ilişkisi 

negatif yönlüdür. 

 
Anahtar kelimeler: İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık, Tükenmişlik Sendromu, Çalışanlar. 

 

Abstract: In the Literacy of Organizational behavior, there are many studies based on the relationships through job satisfaction, organizational 

commitment and burnout syndrome.  In this study, the ambition is to examine the effect of job satisfaction and organizational commitment on burnout 

syndrome of private sector employees.  The data was gathered from 387 employees of a private sector company that is located in Mersin city and 

provided permission for this study’s application, dependent variable is entitled as burn out syndrome and independent variables are job satisfaction 

and organizational commitment.  Data were analyzed with sort of analysis including, factor, reliability, regression, and some descriptive analysis. 

Finally, the results indicated that positive policies on nature of job, emotional commitment and salary & fringe benefits will affect burnout level of 

individuals negatively. Adding to this, worker’s individual success level will be affected positively by the nature of job & perfect matching with 

colleagues and negatively by the lack of communication and uncertainty.   

Keywords: Job Satisfaction, Organizational Commitment, Burn Out Syndrome, Employees 

1. Giriş 

İnsan hayatının önemli bir bölümünü oluşturan iş ve çalışanların işlerinde sağladıkları tatmin özel yaşamlarını da 

etkilemektedir. İş tatmini sağlanmış çalışanların motivasyonu, işe bağlılıkları, performansları ve verimlilikleri diğer 

çalışanlara göre bir artış sergileyebilmektedir. İşletmelerin rekabet gücünün temel ögelerinden biri işletme çalışanlarının 

memnuniyet düzeyi olarak kabul edilmektedir (Tak 2002). İş tatmini örgütsel davranış araştırmalarında en sık çalışılan 

konular arasında yer almakta olup, birçok araştırmacı ve yazar tarafından farklı şekillerde tanımlanmaktadır.  İş tatmini 

kavramına ilişkin literatürde yer alan kabul görmüş tanımlar arasında Lawler (1973), Locke (1976) ve Spector 

(1997)’un tanımlamaları önemlidir.  Lawler (1973) iş tatminini  “çalışanın işi karşılığında elde etmesi gerektiğini 

düşündükleri, beklentileri ve gerçekten elde ettikleri arasındaki fark olarak” ifade ederken, Locke (1976) ise “işin 

değerlendirilmesi sonucunda hissedilen olumlu duygusal durum ya da memnuniyet” olarak belirtmiştir. Benzer bir 

tanım Spector tarafından yapılmış olup iş tatmini, “insanların işlerinden hoşnut olmasının ya da hoşnut olmamasının 

ölçütü” olarak belirlenmiştir (Spector, 1997).  Çalışmanın ikinci değişkeni olan örgütsel bağlılık kavramına ilişkin 

literatürde kabul gören tanımlardan biri Meyer ve Allen (1997) tarafından yapılmış olup, “çalışanın örgüte olan 

psikolojik yaklaşımının karşılığı ve çalışan ile örgüt arasındaki ilişkiyi yansıtan, örgüt üyeliğini devam ettirme kararına 

yol açan psikolojik bir durum“ olarak tanımlanmıştır. Örgütsel bağlılık, örgütler açısından oldukça önemli olup, 

çalışanların örgütlerin vizyon, misyon ve değerlerini özümseyerek, örgütün amaçlarına ulaşması için çaba harcaması, 

örgütteki çalışmasını sürdürme isteği ve iş tatminin doğal bir sonucudur (Bolat & Bolat, 2008).  Çalışmanın bağımsız 

değişkeni olan tükenmişlik boyutu ise son yıllarda daha sıklıkla çalışılan bir konudur.  En yaygın kullanılan ve kabul 

görmüş tanımlardan biri Christina Maslach tarafından yapılmıştır. Maslach ve Jackson (1981)’a göre tükenmişlik; 

“sürekli diğer insanlarla çalışan, yoğun duygusal taleplerle karşılaşan kişilerde görülen fiziksel bitkinlik, uzun süreli 

yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk duygularının, işe, hayata ve insanlara karşı olumsuz tutumlarla dışavurumu ile 

oluşan bir hastalık tablosudur”. Tükenmişlik hissi çalışanların verimlerinin azalmasına neden olur, çalışanlar 

                                                           
1 Bu çalışma, Çağ Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında, Yard.Doç.Dr. Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY danışmanlığında 

Ebru BOYMUL  tarafından  tamamlanan “İş tatmini ve örgütsel bağlılığın tükenmişlik üzerindeki etkisi: Bir sanayii kuruluşunda alan çalışması” adlı 
yüksek lisans tezinden türetilmiştir.  
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tükenmişlik duygusu ile baş edemediklerinde iş değiştirme eğiliminde olabilirler, bu çalışanların iş tatmini de 

sağlanmazsa örgütten kopmaları hızlanabilir.  Dolayısıyla, çalışanlarda aidiyet duygusunu oluşturabilmek, işteki 

verimliliklerini arttıracak tatmin düzeyine yakalayabilmek ve tükenme düzeylerine etki eden faktörleri ortaya 

çıkarabilmek önem arz eden konular arasındadır.  

 Konuyla ilgili Türkiye’de yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak ortak iki değişkenin (iş tatmini- örgütsel bağlılık, ya da 

tükenmişlik) birbirleriyle ilişkisini açıklamaya dayalı iken, sadece yapılan az sayıdaki çalışmada (Koç, 2012; Karadağ, 

2013) üç değişkenin birlikte ilişkisi incelenmiştir. İşletmeler açısından yönetilmesi en zor kaynak olan insanın işe 

bağlanması, işini sevmesi, çalışma ortamındaki birçok memnuniyet arttırıcı faktöre bağlıdır. Son yıllarda insanlarda 

fazlaca görülmeye başlayan tükenmişlik sendromu ve benzeri yakınmalar iş performansını ve müşteri iletişiminde çoğu 

zaman negatif yönde etkileyebilmektedir. Bu bağlamda yapılan bu ve benzeri çalışmalarla işletmelerin insan kaynağını 

yönetebilmelerinde etkin rol oynayacak faktörlerin belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada özel sektör çalışanlarının iş 

tatmini ve örgütsel bağlılıklarının, çalışanların tükenmişlik düzeyleri üzerindeki etkisi ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. 

Bu bağlamda öncelikle, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve tükenmişlik faktörlerinin kavramsal çerçevesi ortaya çıkarılmış 

olup, sonrasında Mersin’de faaliyet gösteren büyük ölçekli bir sanayi kuruluşunda çalışan bireylerin bu boyutlara ilişkin 

değerlendirmeleri analiz edilmiştir. Analiz sonucunda çıkan değerler önceki çalışmalar göz önünde bulundurularak 

değerlendirilmiştir. 

 

2.  Kavramsal çerçeve 

2.1 İş Tatmini Kavramı ve Unsurları 

İş, yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak tanımlanmakta olup, çalışanlar uzun yıllar boyunca, günlerinin büyük bir 

kısmını iş yerinde ve çalışma arkadaşları ile birlikte geçirmektedir. Bu nedenle çalışanın işinden tatmin olması 

psikolojik sağlığı ve fiziksel sağlığı açısından da oldukça önemli bir konu olup, çalışanları geliştirerek iş tatminini 

arttırma çabaları da uzun yıllardır kurumların öncelikli hususları arasında yer almaktadır. Çalışanların yetenek, bilgi ve 

becerilerinin geliştirilmesi; çalışma hayatını ve özel hayatını olumlu etkileyecek bununla birlikte çalışanların kendilerini 

değerli hissetmelerini sağlayacaktır (Telman ve Ünsal 2004). Dinamik bir olgu olarak kabul edilen, iş tatmini pek çok 

araştırmacıya göre, çalışanların işlerine karşı olumlu duygu ve tutumlarını ifade etmektedir (Faragher, Cass ve Cooper 

2005). Çalışanların işinden keyif almaması ya da hoşlanmaması şeklinde tanımlanan iş tatminsizliği ise iş yavaşlatma, 

verimsizlik veya disiplinsizlik şeklinde olabilmektedir (Aşık 2010). Çalışanlar işlerinden genel olarak memnun 

olabilirler ancak fiziksel çalışma ortamı, ücret, yükselme olanakları, yönetim/yöneticiler ya da herhangi bir faktörden 

memnun olmayabilirler. Bu durum hem çalışanların hem de örgütlerin performansını olumsuz etkileyebilir (Hollenbeck, 

Gerhart ve Wright 1997). Çalışan bulunduğu ortamda kendini rahat hissediyorsa, çalışma arkadaşlarından destek 

görüyorsa ve iş konusunda yardımlaşma imkânı buluyorsa bu ortam iş tatminini olumlu yönde etkileyecektir (Özkalp ve 

Kırel, 1996). İş tatmininde oldukça etkili olduğu tespit edilmiş bir diğer faktör ise çalışanların yöneticilerle ilişkisidir. 

İçe dönük ve kendini açıkça ifade edemeyen çalışanlarla iletişim sağlamada yöneticilerin büyük sorumlulukları ve 

etkileri vardır. Çalışanlar ile arasında mesafeli bir ilişki kuran yönetici, çalışanın iç dünyasını anlamakta zorlanacaktır, 

bu hallerde çalışanın da gerekli durumlarda yöneticisine ulaşması zorlaşacaktır (Keser 2009). Yapılan araştırmalarda, 

yüksek iş tatminine sahip çalışanların özgüven, performans ve verimliliği artırmakta etkili olduğu; yüksek düzeydeki iş 

tatmininin aynı zamanda da hastalık, stres, öfke, endişe, çeşitli psikolojik sorunlar, devamsızlıklar ve personel devir 

oranlarını azalttığı tespit edilmiştir (Aşık 2010).  

 

2.2. Örgütsel Bağlılık Kavramı ve Unsurları 

Örgütsel bağlılık konusu 1970'li yıllardan itibaren üzerinde en fazla durulan ve en fazla çalışma yapılan konulardan biri 

olmasına rağmen, fikir birliğine varılmış bir tanımı bulunmamaktadır. Bunun en önemli nedeni, farklı alanlardan birçok 

araştırmacın bağlılık konusunu farklı uzmanlık alanlarından incelemiş olmasıdır (Oliver, 1990).  Gaertner & Nollen, 

(1989) örgütsel bağlılığı; “örgütte kalma isteği duyarak, örgütün amaç ve değerleriyle, öncül hedef olarak maddi 

kaygılardan uzak bir biçimde özdeşleşme” olarak tanımlamıştır. En çok kullanılan ve kabul gören tanım ise Mowday ve 

arkadaşları (1982) tarafından “ bağlılık, çalışanların, örgütün amaç ve değerlerini benimsemesi,  örgütün amaçlarına 

ulaşması için çaba harcaması ve örgütte kalmak için duyulan güçlü bir arzudur şeklinde ifade edilmiştir. Bu tanımla 

örgütsel bağlılığın üç temel unsuru olduğu ifade edilmektedir (Vandenberg & Scarpello, 1994).  Bu unsurlar; örgütsel 

amaç ve değerleri kabul etme ve inanma, örgütsel amaçlara ulaşmak için çaba harcama, örgüt üyeliğini sürdürmek için 

istek duyma, şeklinde sıralanabilir. Örgütsel bağlılığı etkileyen pek çok faktör bulunmakta olup, bunlar çalışanlar ve 

örgütler açısından olarak iki grupta toplanmaktadır (Vandenberg & Scarpello, 1994; Bayram, 2006). Çalışanlar 

açısından örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler arasında yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, kıdem ve medeni durum yer 

alırken, örgütler açısından örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler arasında ise, işin niteliği, yönetim ve liderlik, ücret, 

örgüt kültürü ve benzeri faktörler bulunmaktadır.  Örgütsel bağlılığın sonuçları, olumlu ya da olumsuz olabilmektedir. 

Örgütsel amaçlar çalışanlar tarafından kabul edilmediğinde, çalışanların örgütsel bağlılığı azalırken, amaçlar kabul 

edilir olduğunda bağlılığın etkili davranışlarla sonuçlanması ihtimali bulunmaktadır.  Örgütler için olumlu sonuçları 

personel devir oranının kontrol altına alınması ve daha yüksek iş tatmini olarak belirtilmiştir (Mowday, Porter, & 

Dubin, 1974). Olumsuz sonucu ise, örgüte bağlı olmayan çalışanların örgüt için fazladan çaba harcamak 
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istememeleridir (Randall, 1987). Örgütsel bağlılık konusunda çalışan araştırmacılar tarafından örgütsel bağlılığın çeşitli 

boyutlardan oluştuğu ortaya konulmuştur.  Örgütsel bağlılıkla ilgili araştırmaların çoğunun, Meyer ve Allen tarafından 

geliştirilen üçlü bağlılık modelini esas aldıkları görülmektedir (Gürbüz, 2006). Meyer ve Allen (1991)’ın üç boyutlu 

örgütsel bağlılık model’inde örgütsel bağlılıkla ilgili ilk çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda örgütsel bağlılık; 

duygusal bağlılık ve devam bağlılığı olmak üzere iki farklı boyutta tanımlanırken, sonraki dönemlerde ise üçüncü boyut 

olarak normatif bağlılık kavramı eklenmiştir (İnce ve Gül, 2005).  Çalışanların örgüte giriş sürecinde ve çalışmaları 

boyunca yaşanan olaylar, sosyal sınıf ve statü normatif bağlılık faktörlerini etkilemektedir. Normatif bağlılık, kişinin 

çalıştığı örgüte karşı bir sorumluluğu ve yükümlülüğü olduğuna inanması nedeniyle kendisini örgütte kalmaya zorunlu 

görmesini ifade eden bir bağlılıktır (Vural ve Çoşkun,2007). Allen ve Meyer (1990) göre duygusal bağlılığı güçlü 

çalışanlar örgütte kalmak istedikleri için devam etme eğilimindedirler; devam bağlılığı güçlü olan çalışanlar, ihtiyaç 

duydukları için örgütte kalmaya devam etmektedirler; normatif bağlılığı güçlü olan çalışanlar, kendilerini zorunlu 

hissettikleri için örgütte kalmaya devam etmektedirler.  

 

2.3. Tükenmişlik Sendromu Kavramı ve Boyutları  

Tükenmişlik sendromu ilk kez Herbert Freudenberger (1974) tarafından tanımlanmış olup, “başarısız olma, yıpranma, 

aşırı yüklenme sonucu güç ve enerji kaybı veya tatmin edilemeyen ihtiyaçlar sonucunda bireyin iç kaynaklarında 

tükenme durumu” olarak ifade edilmiştir. Tükenmişlik daha çok doğrudan insana hizmet eden, insan faktörünün önemli 

bir yere sahip olduğu alanlarda görülmektedir.  Maslach ve Zimbardo (1982)’ya  göre tükenmişlik bireyin 

performansının azalmasına neden olur ve buda yapılan işin niteliğini ve kalitesini etkiler. Performansın düşmesi 

sonucunda motivasyon da düşmekte ve kişi kendisini engellenmiş hissetmeye başlamaktadır. Bu durumdaki kişi yaptığı 

işi artık umursamamakta ve dolayısıyla daha başarılı olma kaygısı taşımamaktadır. Sonuç olarak da işini yaparken fazla 

çaba göstermemektedir (Ardıç ve Polatcı, 2009). Tükenmişliğe etki eden faktörler bireysel ve örgütsel olarak iki alt 

grup altında toplanmakta olup, bireysel faktörler arasında yaş, medeni durum, çocuk sayısı, işe aşırı bağlılık, 

motivasyon, kişilik, mesleki doyum, örgütsel destek değişkenleri yer almaktadır (Izgar, 2001; Işıkhan, 2004).  

Tükenmişliği etkileyen örgütsel faktörler ise Maslach ve Leiter (1997) tarafından, iş yükü, kontrol, ödüller, aidiyet, 

adalet ve kişisel değerler ve benzeri değişkenler olarak tanımlanmıştır. Çalışan işinde başarısız olduğunu düşündüğü 

için tatminsizlik duymakta ve iş dışındaki faaliyetlere yönelmektedir (Wright ve Bonett, 1997). Maslach ve Jackson 

(1981) tarafından yapılan ve duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı hissi olarak adlandırılan üç boyut 

literatürde en fazla kabul gören boyutlandırmadır. İlk boyut olan duygusal tükenme tükenmişliğin temel boyutudur  

(Cordes ve Dougherty, 1993). Duygusal tükenmişlik yaşayan çalışanlar bireysel olarak stres hissetmekte ve işlerine 

odaklanma sorunu yaşamaktadırlar. Bu durum çalışanların duygusal kaynaklarını tüketmekte ve fiziksel enerjilerini 

azaltmaktadır (Meydan, Şeşen ve Basım, 2011). Mesleki tükenmişliğin bu boyutunda, çalışanda yorgunluk, enerji 

düşüklüğü, duygusal yönden kendini yıpranmış hissetme gibi belirtiler gözlenirken, duygusal tükenmenin, halsizlik, 

yorgunluk, güçsüzlük ve kişinin özgüveninin azalması ile ortaya çıktığıda belirtilmektedir (Örkün, 2011). Tükenmişlik 

kapsamında yapılan çalışmalarda araştırmacılar, bu kavramın en temel belirleyicisinin duygusal tükenme olduğuna 

işaret etmektedirler (Cordes ve Dougherty, 1993; Maslach, Schaufeli, ve Leiter, 2001). İkinci boyut olarak kabul edilen 

duyarsızlaşma, çalışanların hizmet sunduğu kişilerin de birer birey olduklarını dikkate almaksızın duygusuz davranışlar 

sergilemesi ile kendini gösterir. Çalışan,  hem hizmet verdiği kişilere hem de çalıştığı kuruma karşı mesafeli, 

umursamaz ve kinayeli davranışlar sergileyebilir (Arı ve Bal, 2008). Üçüncü boyut ise, düşük kişisel başarı hissi olarak 

adlandırılmıştır. Çalışanların başarısızlık hissine kapılması, iş yerinde etkili olamadıklarını hissetmelerine, işten 

tatminsizlik duymalarına ve iş dışındaki faaliyetlere yönelmelerine neden olmaktadır (Meydan, Şeşen ve Basım, 2011).  

Türkiye’de yapılan önceki çalışmalardan biri  (Tunceli, 2012) tükenmişliğin iş tatmini üzerindeki etkisini incelemiş 

ve yapılan analiz sonucunda İş tatmini üzerinde en çok etkiye sahip olan değişkenin duyarsızlaşma olduğu ve negatif 

yönlü bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Pozitif yönlü bir ilişkiye sahip olan kişisel başarı boyutu ise iş tatminini 

pozitif yönde etkilemektedir. Aynı çalışmada, duygusal tükenmenin iş tatmini üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığı 

görülmüştür. Orel (2013)’in çalışmasında da Organize perakende mağazalarda çalışan bireylerin mesleki tükenmişlik 

boyutları (duygusal tükenme, duyarsızlık, kişisel başarıda düşme hissi) ile işe bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkileri 

belirlemiştir. Çalışmanın sonucu incelendiğinde, süpermarket çalışanlarında mesleki tükenmişlik düzeyi ile işe bağlılık 

arasında negatif bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Duygusal tükenmişlik ile işe bağlılık düzeyi arasında ve 

duyarsızlaşma ile işe bağlılık düzeyi arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuş olup, kişisel başarı ile işe bağlılık düzeyi 

arasında da pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Yine Mengenci (2015) çalışmasında yüksek iş tatminine sahip 

çalışanların duygusal tükenme sendromu yaşadıklarında, bu sendromun olumsuz etkisinin örgüt amaçları için 

kullandıkları duygusal sermayelerine yansıtmayacakları görüşünü bildirmişlerdir.  

Bu üç değişken çerçevesinde tasarlanan bu çalışmaya ilişkin metot ve bulgular bir sonraki bölümde 

detaylandırılmıştır. 
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3. Yöntem 

3.1.  Araştırma Modeli ve Örneklem 

Araştırma modeli tanımlayıcı araştırma olup, amaç, eldeki problemi, bu problemle ilgili durumları, değişkenleri ve 

değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlamaktır. Böylece, iki veya daha fazla değişken arasında ilginin derecesi 

belirlenebilmektedir (Kurtuluş, 2004).  Bu bağlamda tanımlayıcı bir model olan bu çalışmada örgütsel bağlılık ve iş 

tatmini değişkenlerinin tükenmişlik sendromu üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır.  

Araştırmanın örneklemi, Mersin ilinde faaliyet gösteren büyük ölçekli bir sanayi işletmesinin tüm çalışanlarından 

oluşmaktadır. Araştırmanın yapıldığı şirket, sektöründe lider bir kuruluş olup üretiminin % 70’inden fazlasını ihraç 

ederek Türk ekonomisinin güçlenmesine önemli katkı sağlamaktadır. Firmanın insan kaynakları biriminden alınan 

bilgilere göre yaklaşık 600 (2015 yılı Mart ayı itibariyle) çalışanı bulunmaktadır.  Ön test 60 firma çalışanıyla yüz yüze 

görüşme tekniği aracılığıyla tamamlanmış ve anket formları tekrar düzenlenmiştir. Bu çalışmada tam sayım örneklem 

hedeflenmiş ve anket formları 12 Mart -30 Nisan 2015 tarih aralığında ilgili fabrikada gerekli izinler alınarak 

uygulanmıştır. Bu tarih Aralığında 402 anket formu dönüşü sağlanmış ancak 387 anket formu analize uygun 

bulunmuştur.  15 anket formu eksik ve hatalı veri girişi dolayısıyla analize dâhil edilmemiştir.  

 

3.2. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada bilgi toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Bilgi toplama süreci ayrıca yüz yüze görüşmeler ile 

desteklenmiştir. Anket formunda dört bölüm mevcuttur. Bu Bölümler; 

a) Tükenmişlik ölçeği:  22 ifadeli Maslach Tükenmişlik Ölçeği (Maslach ve Jackson,1981)  için 5’li Likert Tipi  

(5 her zaman, 4 Çoğu zaman, 3 bazen, 2 çok nadir, 1 hiç bir zaman) olarak kullanıldığı çalışmada bu ölçek için 

yapılan Cronbach alfa analizi sonucu ölçeğin güvenilirliği, 0,770 olarak “oldukça güvenilir” bulunmuştur. 

Çarpıklık ve basıklık değerleri -1 ve +1 arasında bulunmuş olup, dağılım normaldir. 

b)  İş tatmini ölçeği;  36 ifadeden oluşan ve Spector (2012)  tarafından geliştirilen İş tatmini ölçeği 5’li Likert tipi 

ölçek olarak (Kesinlikle Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum”, “Katılıyorum”, 

ve “Tamamen Katılıyorum”)   kullanılmıştır.  Bu ölçeğin güvenilirlik katsayısı alfa 0,836 olarak “yüksek 

derecede güvenilir” çıkmıştır. Çarpıklık ve basıklık değerleri -1 ve +1 arasında bulunmuş olup, dağılım 

normaldir. 

c) Örgütsel Bağlılık: Meyer, Allen ve Smith, (1993) tarafından geliştirilen Örgütsel Bağlılık ölçeğinde yer alan 18 

ifade 5’li Likert (Kesinlikle Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum”, 

“Katılıyorum”, ve “Tamamen Katılıyorum”) olarak derecelendirilmiştir. Bu ölçeğin güvenilirlik katsayısı alfa 

0,84 olarak  “yüksek derecede güvenilir” çıkmıştır. Çarpıklık ve basıklık değerleri -1 ve +1 arasında bulunmuş 

olup, dağılım normaldir. 

d) Demografik ve Tanımlayıcı bilgiler:  Anket formunda dördüncü ve son bölümünde ise katılımcıların 

demografik özelliklerine (cinsiyet, yaş, eğitim, çocuk sayısı, medeni durum, pozisyon, gelir, haftalık çalışma 

süresi,  deneyim, vb) ilişkin sorular yer almaktadır.  

 

Ölçeklerdeki ifadeler bire bir İngilizce kaynağından alınmış olup bir uzman İngilizce öğretmeni 

görüşü alınarak Türkçeleştirilmesi sağlanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 22 programı kullanılarak 

tanımlayıcı istatistiki analizler, faktör analizi, güvenilirlik analizin ve regresyon analizleri yapılmıştır. Her bir 

ölçeğin güvenilirliği faktör analizi tablosunda belirtilmiştir (Tablo 1). 

 

4. Bulgular  
 

4.1. Demografik Özellikler 

Araştırmaya katılan çalışanların özellikleri, demografik özellikler ve çalışma yaşamına ilişkin özellikler olarak iki başlık 

altında toplanmıştır. Ankete katılan çalışanların demografik özellikleri; cinsiyeti, medeni durumu, yaşı, çocuk sayısı, 

öğrenim düzeyi, doğum yeri, arabası var mı, eşi çalışıyor mu, evi kira mı, üniversite okuyan çocuğu var mı başlıkları 

altında incelenmiştir. Çalışma yaşamına ilişkin özellikleri ise işyerinde çalışma süresi, toplam çalışma süresi, hane 

geliri, çalıştığı bölüm, unvanı, pozisyonu ve çalışma saati başlıkları altında incelenmiştir. Araştırmaya katılan 

çalışanların % 88,6’sı erkek, % 77,3’ü evli,; %35,9’u 31-35 yaş  aralığında, % 49,1’i lise mezunu, %49,9’unun  hane 

geliri 1001-2000TL arasında, % 38,2’si iki çocuk sahibi ve % 75,5’i Mersin doğumludur.  Çalışanların %36,4’ü araba , 

% 74,9’u ev sahibidir. Çalışanların  %15,8’inin eşi çalışmaktadır. Ayrıca araştırmaya katılan çalışanların;  %29,2 4-6 

yıl,  arasında bu firmada bir çalışma deneyimine sahip iken Çalışanların %20,4’ü, 7-9 yıl arası toplam deneyime sahip 

olduklarını belirtmişlerdir.  Araştırmaya katılanlar pozisyonlarına göre ayrıldığında, mavi yakalı çalışanların % 82’lik 

bir paya sahip olduğu ve çalışanların % 80’inin haftada 46-65 saat aralığında çalıştığı ortaya çıkmıştır. 
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4.2. Faktör ve Güvenilirlik Analizi 

Spearman, Karl Pearson, Thomson, Thurstone ve Burt’un 20. yüzyılın başında yapmış oldukları çalışmalarla hayata 

geçirilen faktör analizi, ölçülebilen değişkenlerin bileşenlerinin, daha az sayıdaki ölçülemeyen değişken gruplarına 

indirgendiği, korelasyon analizine dayanan, çok değişkenli istatistiksel bir yöntemdir (Özgür, 2003). Örneklem sayısının 

yeterliği için geliştirilen yöntemler arasında, en yaygın olarak kullanılan ölçütlerinden biri Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

ölçütüdür. Eşleştirilmiş değişkenlerin korelasyonları diğer değişkenler tarafından açıklanamadığından, hesaplanan 

küçük KMO değeri, değişkenlerin faktör analizine uygun olmadığını gösterecektir. KMO ölçütü; “1.00 - 0.90 ise 

Mükemmel, 0.89 - 0.80 ise Çok iyi, 0.79 – 0.70 ise İyi, 0.69 – 0.60 ise Orta, 0.59 – 0.50 ise Zayıf, 0.50 ’den küçük ise 

reddedilir” şeklinde ifade edilebilir. Veri setinin yeterli olup olmadığının belirlenmesinde genel olarak faktör analizi 

için en az 300 örneklem ile çalışmanın oldukça iyi sonuçlar vereceği ifade edilir (Özgür, 2003). Verinin Faktör 

analizine uygunluk durumu bir de Barlett Testi ile ölçülebilir. Faktör analizi için ilgili ön koşullar sağlandıktan sonra 

çalışmada yer alan toplam 76 değişkene varyans maksimizasyonuna dayanan varimax rotasyonlu temel bileşenler faktör 

analizi uygulanmıştır. Bu analiz sonucunda, öz değeri 1’den büyük ve faktör ağırlıkları (yüklemeleri) 0,40’nin üzeri 

olan değerlerin dikkate alındığı sekiz  (boyut) elde edilmiştir (Tablo 1). Bu sekiz faktör, toplam varyansın % 64,785 

açıklamaktadır. Scherer (1988), sosyal bilimlerde faktör analizi sonrasında %40 ile %60 arasında değişen varyans 

oranlarını ideal olarak açıklamaktadır. Dolayısıyla bu çalışma için  % 65’lik varyans açıklaması yeterli görülmüştür.  

Çalışmada faktör analizi sonrası çıkan sonuçlara göre ayrılan her bir boyutun güvenilirlikleri Cronbach Alpha kat 

sayısıyla belirlenmiştir. Sosyal bilimlerdeki çalışmalarda, Alfa katsayısının aldığı değerin 0.60’dan yüksek olması 

beklenmektedir (Tull ve Hawkins, 1993; Kalaycı, 2006; Orel,2013).  Bu aralıklar incelendiğinde analiz sonucu ölçeğin 

her bir boyut için güvenilir düzeyde olduğu söylenebilir. Faktör Analizi, güvenilirlik ve açıklanan varyans dağılımları 

Tablo 1’de yer almaktadır.  

 

Tablo 1. Faktör Analizi, Güvenilirlik ve Açıklanan Varyans Dağılımları 

Faktörler 
Faktör 

yükü 

 Öz 

değer 

Açık.  Güv. 

 Vary%   Alfa 

Faktör 1: Duygusal Tükenme (Tükenmişlik)-DT 7,812 24,412 0,88 

T3.Sabah kalktığımda bir gün daha bu işi kaldıramayacağımı hissediyorum 0,789       

T8.Yaptığım işten yıldığımı hissediyorum 0,761       

T1.İşimden soğuduğumu hissediyorum 0,728       

T2.İş dönüşü kendimi ruhen tükenmiş hissediyorum 0,688       

T13.İşimin beni kısıtladığını biliyorum 0,673       

T6.Bütün gün insanlarla uğraşmak benim için gerçekten çok yıpratıcı 0,661       

T16.Doğrudan doğruya insanlarla çalışmak bende çok fazla stres yaratıyor 0,654       

T5.İşim gereği karşılaştığım bazı kimselere sanki insan değillermiş gibi davrandığımı fark ediyorum 0,608       

Faktör 2:  Kişisel Başarı (Tükenmişlik)-KB 1,126 3,519 0,624 

T17.İşim gereği karşılaştığım insanlarla aramda rahat bir hava yaratıyorum 0,792       

T18.İnsanlarla yakın bir çalışmadan sonra kendimi rahatlamış hissediyorum 0,723       

T12.Çok şeyler yapabilecek güçteyim 0,572       

Faktör 3:  Ücret ve yan haklar ( İş tatmini)-UCYH 3,149 9,84 0,821 

İ1.Yaptığım iş karşılığında adil bir ücret aldığımı düşünüyorum 0,781       

İ28.Ücretimdeki artışlardan memnunum 0,776       

İ22.İşyerinde aldığımız hak ve ödenekler adildir 0,767       

İ13.İşyerimde verilen hak ve ödenekler diğer pek çok işletmeden kadar iyidir 0,668       

Faktör 4:   İşin Doğası ( İş tatmini) -  İŞDO 1,76 5,499 0,653 

İ27.Yaptığım işten gurur duyuyorum 0,778       

İ8.Bazen yaptığım işin çok anlamsız olduğunu hissediyorum 0,611       

İ17.İşyerimde yaptığım işlerden hoşlanıyorum 0,507       

İ35.İşimden hoşlanıyorum 0,44       

Faktör 5:  Belirsizlik ve İletişimsizlik ( İş tatmini)  -BEI 1,605 5,014 0,746 

İ14.Yaptığım işten hoşnut olmadığımı düşünüyorum 0,846       

İ36.Yapmam gereken işler yeterince açık ve net değildir 0,843       

İ18.Bu işyerinin hedefleri bana açık ve belirgin gelmiyor 0,729       

Faktör 6:   İş Arkadaşlarıyla uyum ( İş tatmini)   İAU 1,208 3,775 0,661 

İ7.Birlikte çalıştığım insanları seviyorum 0,795       

İ25.İş arkadaşlarımdan hoşlanıyorum 0,729       

İ9.İşyerimdeki iletişimin iyi olduğunu düşünüyorum 0,605       

Faktör7:  Devam Bağlılığı (Örgütsel bağlılık) -DEB 2,225 6,952 0,788 

Ö9.Şu anda kurumumdan ayrılmaya karar versem, hayatımdaki pek çok şey aksardı 0,845       

Ö10.Çalıştığım bu kurumu bırakmayı düşündürecek seçeneğim neredeyse hiç yok gibi 0,747       

Ö8.Şu anda istesem bile isimi bırakmak benim için çok zor olurdu 0,736       

Ö12.Bu Kurumu bıraktığımda ortaya çıkacak birkaç olumsuzluktan biri de mevcut iş olanaklarımın 

azlığıdır 
0,72       

Faktör 8:  Duygusal Bağlılık  (Örgütsel bağlılık)-DUB 1,848 5,774 0,838 

Ö5.Bu kurumda kendimi ‘ailenin bir parçası’ gibi hissetmiyorum 0,846       

Ö4.Bu kuruma karsı ‘duygusal bağlılık’ hissetmiyorum 0,835       

Ö3.Kurumuma karsı güçlü bir ‘aitlik’ duygusu hissetmiyorum 0,821       

Varimax Rotasyonlu Temel Bileşenler Analizi, Özdeğer > 1, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Testi: 0,838, Bartlett Test of Sphericity, Yaklaşık Ki-

Kare değeri: 5553,351 Sig.: 0.00, p < 0,01, Faktör yükleri (ağırlıkları) > (=) 0,40, Açıklanan Toplam Varyans: % 64,785 
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Veriler faktör analizine tabi tutulmuş olup üç ölçekte yer alan toplam 76 ifade 8 boyut altında toplanmıştır. 

Tükenmişlik bağımlı değişkenini temsil eden 22 ifade iki boyut altında toplanmış olup, geriye kalan ve tabloda yer 

almayan 4,7,9,10,11,14,15,19,20,21,22 numaralı ifadeleri 0,40 faktör yükünden daha düşük değere sahip olmaları 

dolayısıyla analiz sonucunda yer almamıştır.  Değeri 0,40’ın üzerinde olan tükenmişlik bağımlı değişkeni altında 

toplanan ifadeler literatüre dayalı olarak “duygusal tükenme” ve kişisel başarı” boyutları olarak adlandırılmıştır. 

 Örgütsel bağlılık değişkenlerini açıklamak için anket formunda yer alan 18 ifadeden faktör analizi sonucu 7 ifade 

belirlenmiş ve “duygusal bağlılık” ve “devam bağlılığı” olarak adlandırılmıştır. Bu ifadelerin dışında kalan 

1,2,6,7,11,13,14,15,16,17,18 numaralı ifadeler ise diğer ifadelerle binişik olarak görüldüğü, güvenilirliği düşürdüğü ve 

bazılarının da 0,40’tan düşük olması dolayısıyla ölçekten çıkartılmıştır.  İş tatmini bağımsız değişkeni altında yer alan 

36 ifadenin 14 ifadesi 4 boyut altında toplanmış olup bu boyutlar literatüre dayalı olarak “iş arkadaşlarıyla uyum”, 

“iletişimsizlik ve belirsizlik”, “işin doğası” ve “ücret ve yan haklar”  olarak adlandırılmıştır. Bu ölçekte yer alan diğer 

22 ifadeden 2,3,4,5,6,10,16,19,20,23, 26,29,30,31,32 nolu ifadeler ayrı ayrı faktörler altında tek olarak toplandığı için,  

ve 11,15 ,21,24 33,34  nolu ifadeler ise 0,40 faktör yükün altında kaldığı için analiz sonuçları tablosunda yer almamıştır.  

Bu çalışmada yapı geçerliliği için faktör analizi yapılmış ve bazı değişkenler bu analiz sonucu ölçekte yer alan alt 

boyutlar arasında yer almamıştır.  Her ne kadar ölçek güvenilirlikleri yüksek çıkmış olsa da faktör analizi sonrası 

değişkenlerin boyutlarının bazıları modelde belirtilen istatistiki nedenler dolayısıyla yer almamıştır.  Dolayısıyla faktör 

analizine bağlı olarak model revize edilmiş ve her bir değişken (iş tatmini ve örgütsel bağlılık) için tanımlanan alt 

boyutların diğer bağımlı değişkene  (tükenmişlik) etkisi incelenmiştir.  

 

4.2.1.  Çoklu Doğrusal Regresyon Modeliyle Etkilerin Belirlenmesi 

Çalışmada belirlenen ilişkiler çoklu doğrusal regresyon analizleriyle incelenmiştir. Bir bağımlı ve birden fazla bağımsız 

değişkenin yer aldığı regresyon modeller, çok değişkenli regresyon analizi başlığı altında değerlendirilmektedir 

(Çoşkun, Altunışık, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2015). Ölçüm yapılan bağımlı değişken (tükenmişlik) ile bağımsız 

değişkenler (örgütsel bağlılık ve iş tatmini) arasındaki ilişki, değişken sayısı arttıkça daha iyi anlatılır duruma gelir. Bu 

analiz aracılığıyla bağımlı değişkenin yüzde kaçının modele dahil edilen bağımsız değişkenler tarafından açıklandığını 

belirlilik katsayısını temsil eden R2  gösterir (Kalaycı, 2006). Regresyon analizi sonuçları yorumlanırken, bağımsız 

değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklaması beklenir.  Modeldeki bağımsız değişkenler arasında ise kuvvetli ilişkilerin 

olmaması istenmektedir. Çoklu doğrusal bağlantı sorunu, bağımsız değişkenlerin sadece bağımlı değişken üzerinde 

etkisinin olması değil aynı zamanda kendileri arasında birbirleri üzerinde de etkilerinin olduğu durumlarda ortaya çıkar. 

Çoklu doğrusallık probleminin tespit edilmesinde Tolerance ve VIF değerlerini kullanmak mümkündür. VIF değeri 

1/tolerance şeklinde hesaplanmaktadır ve VIF değerlerinin 10’un üzerinde olmaması beklenmektedir (VIF<10) (Hair 

vd., 2010).   Benzer olarak, düşük tolerans ve yüksek VIF değeri bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı olduğunu 

göstermektedir (Kalaycı, 2009). Yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları aşağıda Tablo 2a ve Tablo 2b’ de 

gösterilmiştir. Sosyal bilimlerde, regresyon analizi sonucunda düşük R² değerinin bulunmasının alışılmış bir durum 

olduğu söylenebilmektedir ve regresyon modelinin kullanışsız olduğu anlamına gelmemektedir. Aslında regresyon 

analizinin amacı yüksek R² değeri elde etmek değil, regresyon katsayısıyla ilgili güvenilir tahminler elde etmek ve 

istatistiksel çıkarımlarda bulunmaktır (Atılgan, 2012). Yapılan çoklu doğrusal regresyon analizinin sonuçları Tablo 2a 

ve 2b’de incelenmiştir. Buna göre modelin her iki bağımsız değişken içinde anlamlı (F- Duygusal tükenmişlik  

(47,745); p=0,000 ve F –kişisel başarı (16,960; p:0,00) olduğu görülmektedir.  Modelde ayrıca VIF (Varyans Enflasyon 

Faktörü) değerlerinin çoklu bağlantı sorunu olmadığı (VIF<10) tespit edilmiştir.  Ayrıca modelde tolerans değeri 

0,2’nin üzerinde olduğu zaman sorun olmadığı yönünde raporlanabilir (Atılgan, 2012). Nitekim bu analizde de tolerans 

değerleri 0,2’nin üzerinde çıkmıştır.  

 

Tablo 2.1. Çoklu doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları (Duygusal Tükenmişlik  (DT)Bağımlı Değişkeni) 

Model 

Standartlaşmamış  
Standart. 

katsayı t p. 

Doğrusallık 

istatistikleri 
Durbin-

Watson 
Katsayı 

  

  B Standart Hata   Tolerans VIF 

(sabit terim)  4,937 0,228   21,639 0,00     1,927 

Ücret ve yan haklar (UCYH) -0,198 0,04 -0,227 -4,92 0,00 0,707 1,415   

İşin doğası (İŞDO) -0,427 0,048 -0,415 -8,831 0,00 0,68 1,47   

Belirsizlik ve iletişimsizlik 

(BEI) 
-0,015 0,032 -0,019 -0,482 0,63 0,98 1,02 

  

İş arkadaşlarıyla uyum (IAU) 0,011 0,046 0,01 0,232 0,817 0,741 1,349   

Devam Bağlılığı(DEB) 0,028 0,037 0,031 0,764 0,445 0,891 1,122   

Duygusal Bağlılık (DUB) -0,194 0,03 -0,258 -6,379 0,00 0,914 1,094   

a: Bağımlı değişken; duygusal tükenmişlik   b. Bağımsız değişkenler; ücret ve yan haklar, işin doğası, belirsizlik ve 

iletişimsizlik, iş arkadaşlarıyla uyum, duygusal bağlılık 

F = 47,745, p < 0,001 R2 = 0,43 Düzeltilmiş R2 = 0,421 
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   Tablo 2a’ya göre kurulan regresyon modeli şu şekilde gösterilmiştir: 

“DT = 4,937-0,1981UCYH -0,427İŞDO-0,015BEI +0,011IAU +0,028DEB -0,194DUB”  

   

Modelde sabit terimlerin bulunması anlamlı(t=21,639, p=0,000)  olup, modeldeki katsayısı 4,937’dir. Modelde 

“belirsizlik ve iletişimsizlik” (t=-,482, p=,630>0,05 ), iş arkadaşlarıyla uyum” (t=,232, p=,817>0,05 ) ve “devam 

bağlılığı” (t=-,764, p=,445>0,05 ) değişkenlerinin regresyon modelinde bulunması istatiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır.   Ancak,  modele katkı sağlayan üç değişken ; “ücret ve yan haklar”( t=-4,920, p=0.000), “işin doğası” 

(t=-8,831, p=0.000) ve “Duygusal bağlılık” (t=-6,379, p=0.000) değişkenleri duygusal tükenme bağımlı değişkenini 

yordayan, istatistiksel olarak anlamlı bağımsız değişkenler olarak açıklanmıştır.  Modeldeki R² değerine bakıldığında 

bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkendeki değişimin %43’ünü açıkladığı da ortaya konmuştur. Modelde yer alan bir 

diğer değerlendirilmesi gereken değer ise Dublin-Watson değeridir. Bu değer eğer 1,5-2,5 arasında ise modele dâhil 

edilen bağımsız değişkenlerin arasında otokorelasyon olmadığını gösterir.  Nitekim bu değerde (1,927) anlamlı 

çıkmıştır.  Bu sonuçlar ışığında modelden anlaşıldığı gibi işin doğası, duygusal bağlılık ve ücret ve yan haklara ilişkin 

olumlu gelişmeler bireylerin duygusal olarak tükenmişliklerini azaltıcı etki yapacaktır.   

 

Tablo 2.1. Çoklu doğrusal Regresyon Analizi  Sonuçları a  (Kişisel Başarı (KB)  Bağımlı Değişkeni) 

Model 

Standartlaşmamış  
Stan. 

katsayı 
t p. 

Doğrusallık istatistikleri 

Durbin-Watson 
Katsayı 

  

  B Standart Hata 
 

Tolerans VIF 

(sabit terim) 2,288 ,252 
 

9,077 ,000  
1,921 

Ücret ve yan haklar (UCYH) ,026 ,045 ,032 ,585 ,559 ,707 1,415 

 

İşin doğası (İŞDO) ,340 ,053 ,352 6,380 ,000 ,680 1,470 

Belirsizlik ve iletişimsizlik (BEI) -,082 ,035 -,107 -2,331 ,020 ,980 1,020 

İş arkadaşlarıyla uyum (IAU) ,143 ,050 ,150 2,830 ,005 ,741 1,349 

Devam Bağlılığı (DEB) ,029 ,041 ,034 ,713 ,476 ,891 1,122 

Duygusal Bağlılık (DUB) -,046 ,034 -,065 -1,374 ,170 ,914 1,094 

a. Bağımlı değişken: Kişisel Başarı R²=0,211, R²(düzeltilmiş)=0,199, F /16,960), p=0,00 p< 0,01  

 Kurulan regresyon modeli şu şekilde gösterilmiştir: 

 

“KB = 2,288+0,026(UCYH)+0,34İŞDO -0,082BEI+0,143 IAU +0,029DEB-0,046DUB” 

 

Tablo 2b’ye göre, kurulan regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olup, Modeldeki R² değerine 

bakıldığında bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkendeki değişimin %20’sini açıkladığı da ortaya çıkmaktadır.  Bu 

model içinde Durbin-Watson değeri  (1,921)  anlamlıdır. Bu modelin yapısına katkı sağlayan bağımsız değişkenler ise  

“işin doğası”, (t=6,380, p=0.000),  “belirsizlik ve iletişimsizlik” (t=-2,331, p=0.020),  ve “iş arkadaşlarıyla uyum” ( 

t=2,830, p=0.005),  olarak çıkmıştır. Yani bu bağlamda, kişiler arasındaki iletişimsizlik ve iş belirsizliğinin azalması 

kişilerin kişisel başarını arttırırken,  işin doğası ve iş arkadaşlarıyla olan uyum arttıkça kişisel başarı artacaktır.  Ayrıca,  

modelde “ücret ve yan haklar”  (t=,585, p=,559>0,05), “devam bağlılığı” (t=,713 p=,476>0,05),  “duygusal bağlılık” 

(t=-,-1,374, p=,170>0,05 ) değişkenlerin bu regresyon modelindeki bağımlı değişkenleri açıklamada anlamlı olmadığı 

bulunmuştur.  

 

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Bu çalışmada, uygulama alanı gereği özel sektör çalışanların yaşadıkları tükenmişliklerine göre örgütsel bağlılık ve 

iş tatmini değişkenlerinin etkisini ölçmek amaçlanmıştır.  Yararlanılan ölçekler yabancı literatürden faydalanılarak 

alındığı için tüm ifadelere tekrar keşfedici faktör analizi uygulanmıştır. Yapılan faktör analizi sonucu üç ölçekte yer 

alan toplam 76 ifade 8 boyut altında toplanmıştır. Bu boyutlardan ikisi tükenmişlik (duygusal tükenme ve kişisel 

başarı), ikisi örgütsel bağlılık değişkenleriyle  (duygusal ve devam bağlılığı) örtüşürken diğer kalan dört boyut ise iş 

tatmini değişkeniyle  (iş arkadaşlarıyla uyum, belirsizlik ve iletişimsizlik, ücret ve yan haklar ve işin doğası) 

örtüşmüştür. İfadelerden bazıları binişik olma, faktör yüklerinin düşük olması ve/veya tek faktör altında toplanmış olma 

gibi nedenlerden dolayı analiz sonucunda faktör analizi tablosunda yer almamıştır. Çalışmada yapılan regresyon analizi 

sonucunda, sırasıyla işin doğası, duygusal bağlılık ve ücret ve yan haklar arttıkça/düzeldikçe bireylerin duygusal olarak 

tükenmeleri azalma gösterirken, çalışanlar arasındaki iletişimsizlik ve iş belirsizliğinin azalışı ve iş arkadaşlarıyla uyum 

ve işin doğası geliştikçe kişilerin kişisel başarısını da arttıracağı yönünde bir sonuç çıkmıştır. Küreselleşme, internetin 

bulunuşu, uzun çalışma saatlerinin artması, iş bulmanın zorlaşması, vb. nedenler dolayısıyla artık çalışanlarda daha 

fazla tükenme belirmektedir. Özellikle sayıları ve işyerlerindeki katkıları giderek artan Y kuşağının daha fazla eğilim 

içerisinde olduğu tükenmişlik sendromu şirketleri de acil çözümler arayışına itmektedir. Birçok büyük şirket özellikle Y 
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kuşağının tükenme sınırını azaltabilmek için çeşitli yöntemler kullanmaktadırlar. Bunlar bazen işin doğasına dayalı 

olarak çeşitlenirken bazen ücret ve yan haklara yapılan yansımalarla artış göstermektedir. Ya da çalışılan takım da yer 

alan bireyler arası iletişimi güçlendirmeye yönelik çeşitli uygulamalar yapmaktadırlar. Örneğin hafta sonu şirket 

çalışanlarına yönelik düzenlenen piknikler, geziler, turnuvalar ve benzeri gibi.  

 

İş tatmini, örgütsel bağlılık ve tükenmişlik değişkenleriyle ilgili literatür incelendiğinde pek çok sayıda çalışma olduğu 

görülmektedir. Çalışmalar genellikle herhangi iki değişkenin birbirleriyle ilişkilerini ölçmeye yönelik uygulanmıştır.  

Değişkenlerin birbirlerine etkisini beraber inceleyen çalışma sayısı oldukça azdır.  Koç (2012) çalışmasında, geçici köy 

korucularının iş tatmini, duygusal tükenme ve örgütlerine olan bağlılık düzeylerini belirlemeyi amaçlamıştır. Bu 

doğrultuda hazırlanan anket formu Şırnak’ta görev yapan 250 geçici köy korucusuna uygulanmıştır. Araştırma 

sonucunda; geçici köy korucularının işlerinden yüksek seviyede tatmin duydukları, örgütlerine yüksek düzeyde 

duygusal ve devam bağlılığı hissettikleri, orta düzeyde normatif bağlılıklarının olduğu ve düşük düzeyde duygusal 

tükenme yaşadıkları belirlenmiştir. Bir diğer çalışma Karadağ (2013) çalışmasında, kamuda çalışan personellerin 

tükenmişlik düzeyi ve iş tatmini arasındaki ilişki ve her ikisinin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini belirlemeyi 

amaçlamıştır. Hazırlanan anket formu İstanbul ilinde bir kamu kuruluşunda çalışan 200 kişiye uygulanmıştır. Araştırma 

sonucunda; duygusal tükenme ile içsel tatmin arasında anlamlı bir ilişki olduğu, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı 

hissi arasında bir ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir.  Ayrıca, tükenmişliğin boyutlarının iş tatmini ile anlamlı bir ilişki 

içinde olduğu ancak bu ilişkinin güçlü olmadığı, duygusal tükenmişlik ile duygusal bağlılık arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu, duygusal tükenmişlik seviyesinin artmış olmasının kuruma karşı olumsuz bir tutum geliştirmeye neden 

olmadığı bulunmuştur. Tükenmişliğin boyutları ile devam bağlılığı ilişkisine bakılarak kamu çalışanlarının tükenmişlik 

nedeni ile işten ayrılmayı düşünmedikleri belirlenmiştir. İş tatmini ve örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü bir ilişki 

olduğu gözlenmiş ve buna göre kamu çalışanlarının iş tatminlerinin artması ile kuruma karşı olumlu tutum içinde 

oldukları belirlenmiştir. 

 

 Belirli kısıtlar dolayısıyla bu çalışma sadece bir firma çalışanları üzerinde gerçekleştirilmiş olup, sonuçlar genellik 

teşkil etmemektedir. Çalışmanın farklı sektörlerden firmalarda uygulanmasının bu alandaki literatüre zenginlik katacağı 

düşünülmektedir. Bu üç faktörün ilişkisini inceleme yönünden önceki çalışmalar incelendiğinde benzer bir çalışmanın 

kamuda uygulandığı diğer bir çalışmanın da askeri alanda (köy korucuları) uygulandığı düşünüldüğünde çalışma özel 

sektör alanında yapılmış ilk çalışmalardan biri olma özelliğini taşımaktadır.  Bu çalışmada beyaz ve mavi yakalı 

çalışanların sayıları arasındaki fark oldukça fazla olduğu için tüm çalışanlar bir tutularak genel bir değer ortaya 

konmaya çalışılmıştır. İleriki çalışmalarda ise farklı şirketlerde çalışan beyaz yakalarda dâhil edilerek, sadece beyaz 

yakalı çalışanların değerleri ve sadece mavi yakalı çalışanların değerleri ayrı ayrı analiz edilebilir. Böylelikle benzer 

düzeyin istek ve ihtiyaçları ve tatmin unsurları ortaya çıkartılarak tükenmişlik olgusunun azalmasına destek olucu bulgu 

ve öneriler sunulabilir. 
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The Impact of Real Effective Exchange Rate Volatility on the 

Trade between the U.S. and Turkey: An ARDL Approach 

Reel Efektif Döviz Kuru Volatilitesinin Türkiye ve ABD arasındaki Ticarete 

Etkisi: ARDL Yaklaşımı 

Bekir SENDILMEN, Ates Celik, Turkey, bekirsendilmen@atescelik.com 

Abstract:  This paper analyses the relationship between the trade volume and the volatility of the real effective exchange rate for the case of the U.S. 

and Turkey. The exchange rate volatility is modeled as a GARCH(1,1) process. We employ the popular ARDL bounds testing approach to investigate 

the existence of a long-run relationship. Unlike most other studies, this paper uses disaggregated monthly data from ten major industries, to make the 

identification of industry specific effects possible. We find that, the volatility of the real effective exchange rate is soley in one industry a significant 

regressor in the long run. Exports from Turkey to the U.S. mostly depend on the real effective exchange rate, imports of Turkey from the U.S., on the 

other hand, depend mostly on the Turkish industrial production index. The results of the bounds test confirm the ambiguity of the findings of previous 

studies.  

Keywords: Volatility, ARDL Bounds Test,  Real Effective Exchange Rate,  Trade,  Turkey,  United States. 

 

Öz: Bu çalışma, reel efektif döviz kuru volatilitisi ile Türkiye - ABD ticaret hacmi arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir. Döviz kuru GARCH (1,1) 

süreci olarak modellenmiştir. Uzun dönem ilişkilerin varlığını tespit etmek için ARDL sınır testi uygulanmıştır. Diğer çalışmalardan farklı olarak, bu 

çalışma sektör bazlı, aylık veri kullanarak, on farklı sektör için sektöre özgün etkileri ortaya çıkarmaktadır. Uzun vadeli ilişkide, sadece bir sektörde 

döviz kur volatilitesinin anlamlı bir açıklayıcı değişken olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’den ABD’ye ihraçların en önemli etkeni döviz kuru olduğu 

ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin ABD’den ithal ettiği ürün gruplarında ise en önemli etkenin Sanayi Üretim Endeksi olduğu gösterilmiştir. Sınır testinin 

sonucu, önceki çalışmalarının kararsızlıklarını teyit etmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Volatilite, ARDL Sınır Testi, Reel Efektif Döviz Kuru,  Ticaret,  Türkiye,  ABD. 

1. Introduction 

The Republic of Turkey was founded in 1923 by Mustafa Kemal Ataturk. The Turkish Government’s publicly declared 

aim for 2023, the year of the 100th anniversary of the republic, is to raise the Turkish economy into the group of the 

greatest ten of the world. According to the data of the Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) Turkey’s economy was the fastest growing worldwide in 2004, possibly outraced only by the Chinese 

economy which is not included in the data. In 2014 the growth rate fell to 2.9%, but is still higher than the average of 

the 19 Euro Area countries. Turkey as the only Muslim state in the NATO, acting as a bridge to the orient, is becoming 

more and more important as a trading partner for the European Union as well as the United States. The ongoing civil 

war in Syria, which seems to be spilling over to Turkey, will likely result in increased volatility and depreciation of the 

Turkish currency. Hence, an improved understanding of the relationship between macroeconomic variables, especially 

the exchange rate volatility, and trade is desirable.  

 Table 1 provides an overview over the most important trading partners of Turkey, sorted by the sum of exports and 

imports for the year 2015. The data is obtained from the Turkish Statistical Institute (TURKSTAT). Having a share of  

5% of the total trade of Turkey, the United States are one of her most important trading partners, ranking fourth after 

Germany, China and Russia. The fragile and ambigous relationship between Turkey and Russia is making the United 

States even more important for Turkey in the upcoming years. Therefore we focus our analysis on the trade relationship 

between Turkey and the United States. For this purpose we use the most recent data that is available at TURKSTAT. As 

shown in the detailed literature survey on the exchange rate volatility and trade in Ozturk (2006), there is a large body 

of studies dealing with the effects of exchange rate volatility on trade. 

Theoretical studies as conducted by Hooper and Kohlhagen (1978) and Ethier (1973) suggest that increasing 

exchange rate volatility will lead to decreasing foreign trade. The widely accepted and plausible key assumption for this 

causal relationship is that the trading individuals and institutions are risk-averse. Therefore, the risk-averse traders will 

face higher costs in situations with high volatility of the exchange rate. As Baron (1976) points out, there is a variety of 

risk reduction possibilities like forwards and futures. However, not all traders will be able to fully eliminate their risk 

due to the limited customizability of the contracts, because of standardized volumes and maturity dates. On the other 

hand, papers like Viaene and Devries (1992), Franke (1991), Degrauwe (1988) and Sercu and Vanhulle (1992) argue 
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that volatility of the exchange rate will have a positive effect on trade. Côté (1994), as well as many others, conclude 

that the results of the analysis are rather ambiguous. 

The trade-exchange rate volatility relationship between Turkey and the U.S. has already been analyzed by Vergil 

(2002) and Kasman and Kasman (2005). Both of the studies employ the vector autoregressive approach proposed by 

Johansen (1995) to test for co-integrating relationships. Altintaş, Cetin, and Öz (2011) model the relationship using the 

ARDL approach of Pesaran, Shin, and Smith (2001). However, they use the moving average of the standard deviation 

of the real effective exchange rate as the risk  measure. The main contribution of this study is to examine the 

relationship on disaggregated data of ten industries using a GARCH(1,1) process to model the volatility. 

Table 1. Turkey’s Most Important Trade Partners in 2015 

Countries Exports   Imports   Total   

  

Value 

(million $) Share 

Value 

(million $) Share 

Value 

(million $) Share 

Germany   12 285 086 9.30%   19 314 352 10.20%   31 599 438 9.80% 

China   2 187 628 1.70%   22 710 821 12.00%   24 898 450 7.70% 

Russia   3 381 226 2.60%   18 713 697 9.90%   22 094 923 6.90% 

USA   5 811 182 4.40%   10 167 179 5.40%   15 978 361 5.00% 

Italy   6 255 308 4.70%   9 680 647 5.10%   15 935 955 5.00% 

United Kingdom   9 804 621 7.40%   5 070 035 2.70%   14 874 656 4.60% 

France   5 302 277 4.00%   7 032 027 3.70%   12 334 304 3.80% 

Spain   4 362 785 3.30%   5 111 784 2.70%   9 474 569 2.90% 

Iran   3 292 154 2.50%   5 657 068 3.00%   8 949 222 2.80% 

Iraq   8 072 721 6.10%    273 229 0.10%   8 345 950 2.60% 

Switzerland   5 617 144 4.20%   2 248 242 1.20%   7 865 386 2.40% 

South Korea    508 049 0.40%   6 500 991 3.40%   7 009 040 2.20% 

Total Top 12   66 880 181 50.60%   112 480 073 59.40%   179 360 253 55.80% 

       Total 132 194 403   189 219 303   321 413 706   

Data Source: Turkish Statistical Institute 

 

2. Model, Data and Method 

Bahmani-Oskooee and Hegerty (2007) offer a detailed survey of the literature about modeling exchange rate volatility 

and trade flows. Eqs. (1) and (2) are adaptations from De Vita and Abbott (2004). We assume that the exports and 

imports are autoregressive processes and additionally depend on lagged values of other macroeconomic variables. One 

of the most important variables is the gross domestic product (GDP) of the importing countries. Because the GDP is a 

commonly employed measure for economic activity in a specific region, it is plausible to assume that a higher GDP will 

result in more imports into this region. 
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In this paper, REER  denotes the real effective exchange rate, h  stands for the real effective exchange rate 

volatility and the industrial production index is denoted as IPI and serves as a proxy for the GDP. Seabra (1995) 

evaluates many of the volatility measures commonly employed in the literature. He concludes that ARCH-based 

methods are the most efficient. Therefore the volatility is estimated like in Sukar and Hassan (2001) as a GARCH(1,1) 

process proposed by Bollerslev (1986). Eqs. (3) to (5) were used to obtain the volatility measure h . 
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We develop an ARDL model like Pesaran, Shin, and Smith (2001) by transforming eqs.(1) and (2) into the co-

integrating form presented in eqs. (6) and (7). 
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Although Pesaran, Shin, and Smith (2001) do not restrict the regressors to be integrated of order 1 or 0, the 

dependent variable has to be of order 1 to make a cointegrating relationship possible. Therefore, we conduct an 

augmented Dickey-Fuller unit root test as proposed by Dickey and Fuller (1979). The test also makes sure that the 

ARDL bounds testing approach should be preferred over other more basic methods like the error correction approach of 

Engle and Granger (1987). 
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Table 2. Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test 

  

SITC Exports   Imports   

Macroeconomic 

Variables 

0 -4.56** 

 

0.17 

 

ln IPITR -1.76 

1 -3.28* 

 

-2.52 

 

ln IPIUS -2.51 

2 -2.28 

 

-2.91* 

 

ln h -7.06** 

3 -2.76 

 

-5.08** 

 

ln REER -3.25* 

4 -2.63 

 

-3.00* 

   5 -2.85 

 

-1.44 

   6 -2.94 

 

-3.00* 

   7 -3.11* 

 

-2.48 

   8 -2.97* 

 

-1.44 

   9 -3.96**   -3.40*       

Note: *, ** denote significance on the 5% and 1% level, respectively. 

SITC denotes the Standard International Trade Classification, Rev.3.    

 

The test results in Table 2 suggest that we have a mix of 
(0)I

 and 
(1)I

 dependent variables. Hence, employing 

the ARDL approach of Pesaran, Shin, and Smith (2001) is justified. However, some independent variables are 

stationary at level, i.e. establishing a meaningful relationship with the ARDL approach is not possible. Consequently, 

we limit our analysis to those dependent variables, which can be assumed to be integrated at order 1, namely SITC 2, 3, 

4, 5, 6 and SITC 0, 1, 5, 7, 8, for exports and imports respectively. The equations of the long-run relationship of eqs. (6) 

and (7) are  

 

 ttTRtt REERlnIPIlnhlnlnIMP 3,210=  
 (8) 

  

 ttUSAtt REERlnIPIlnhlnlnEXP 3,210=  
 (9) 

 respectively. The corresponding coefficients of eqs. (8) and (9) are obtained by devising the coefficients of the one 

period lagged  independent variables by the coefficient of the one period lagged dependent variable of eqs. (6) and (7)
011

/=  
, 022

/=  
 and 033

/=  
 respectively. The estimates of the standard errors are computed using the 

delta method. The constant is calculated by 000  
. 

Our dataset consists of 153 monthly observations ranging from January 2003 to September 2015. Due to the fact that 

there is no monthly GDP data, we follow McKenzie and Brooks (1997) and use the industrial production index (IPI) as 

a proxy for the GDP. The data is obtained from the website of the OECD. From the website of the Central Bank of 

Turkey we get the real effective exchange rate based on currencies of developed countries. If the overall effective 

exchange rate increases, it suggests that the Turkish Lira is becoming stronger. 

Exports and Imports data is supplied by the Turkish Statistical Institute. The data is disaggregated into ten major 

industries according to the Standard International Trade Classification (SITC) Revision 3. As proposed by many 

previous studies, we deflate the exports and imports using the consumer price index from the website of the OECD. 

Table 3 provides a summary about the data series and their sources. 
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Table 3. Definition of Variables and Sources of Data 

Data Series Data Source 

Gross Domestic Product (GDP) Industrial Production Index (IPI) from the website of the OECD 

Real Effective Exchange Rate (REER) The website of the Central Bank of Turkey 

Exports (EXP) and Imports (IMP) Turkish Statistical Institute 

 

As pointed out earlier, we have 12 different lag length possibilities for the dependent variable and 13 for each of the 

three independent variables. This leads to 26.364=1312 3  possible models which have to be estimated and compared. 

For the sake of parsimony we employ the Schwarz Information Criterion (SIC) developed in Schwarz (1978). 

Following Pesaran, Shin, and Smith (2001) we additionally consider the LM statistics for testing no residual serial 

correlation against order 12 as a model selection criterion. We estimate 26,364 models and select the one with the 

smallest SIC value and no residual serial correlation. 

 

3. Empirical Results 

First, a bounds test is conducted to check for the existence of co-integrating relationships. Therefore, we test the 

hypothesis that the long-run coefficients of eqs. (6) and (7) are jointly zero (
0====

3210


) using a Wald-test. 

The critical values for the F-statistics are supplied by Pesaran, Shin, and Smith (2001). The results of the bounds test are 

presented in Table 3.  

Table 4. Bounds Testing Results 

  Exports to the USA   Imports from the USA 

SITC F-statistic ECTt   F-statistic ECTt 

0   

 

3.35 -0.4 (-5.47)*** 

1   

 

4.34* -1.9 (-4.19)*** 

2 3.21 -0.21 (-3.47)**    

3 3.51 -0.26 (-3.23)*    

4 2.21 -0.26 (-2.88)    

5 2.53 -0.16 (-1.97) 

 

5.62*** -0.56 (-3.77)** 

6 2.48 -0.13 (-3.18)** 

 

  

7   

 

2.68 -0.38 (-3.55)** 

8   

 

3.39 -0.04 (-1.49) 

Note: *, **, *** denote significance on the 10%, 5% and 1% level, respectively.  

The Bounds test concludes that there are significant long-run relationships in two industries’ imports (SITC 1, 5). 

However, Bahmani‐Oskooee and Nasir (2004) indicate that the F-statistic is very sensitive to the selected lag length. 

Consequently, for every industry and for both, exports and imports, it is possible to find some models among the 

26,365, which have significant long-run relationships. Using the SIC and the residual serial correlation for lag length 

selection leads to the models presented in this paper. The predominantly significant and negative t-ratios of the error 

correction term on the other hand suggest that export industries 2,3 and 6 and all import industries except SITC 8 have 

significant long-run relationships. The coefficient less than -1 of the error correction term for product group 1 of the 

imports constitutes a special case, in which the long-run deviation is overcorrected, leading to an overshooting. 
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However, these coefficients are greater than -2. Hence, the overshooting won’t lead to an instable behavior of the 

model. An error impulse will rather be correct like in any other case, except that the deviation’s sign will oscillate and 

its amplitude will eventually fade away. 

Table 5. Long-Run Coefficients 

STIC Long Run Coefficients Exports 

 

ln h ln IPIUS
t ln REERt c 

2 Crude materials, inedible, except fuels 0.98 1.66 4.29*** -11.2 

3 Mineral fuels, lubricants and related materials -1.88 1.06 4.6 -5.07 

6 Manufactured goods classified chiefly by material -0.67 1.44 2.74** -0.54 

     STIC Long Run Coefficients Imports 

 

ln h ln IPITR
t ln REERt c 

0 Food and live animals 0.1 2.35*** 0.58 3.16 

1 Beverages and tobacco -0.59** 0.65** -2.32*** 25.09*** 

5 Chemicals and related products, n.e.s. -0.08 1.67*** 1.07 3.65 

7 Machinery and transport equipment -0.29 2.46*** 0.55 4.93 

Note: *, **, *** denote significance on the 10%, 5% and 1% level, respectively. 

The coefficients of the long-run relationships according to eqs. (8) and (9) are shown in Table 4. As mentioned 

earlier, the industrial production index represents the economic activity. Therefore, its coefficient is expected to be 

positive. The volatility of the exchange rate should depress trade, if traders are assumed to be risk-averse. However, as 

explained in section 1, there are theoretical and empirical studies which suggest that there is a positive effect of the 

exchange rate volatility on trade. The real effective exchange rate as some kind of measure of prices of Turkish goods in 

the U.S. and vice versa, is expected to influence imports and exports in opposite directions. Exports should benefit, 

imports should suffer from a decreasing real effective exchange rate. 

In the long run, the real effective exchange rate volatility is a significant explanatory variable only for the imports’ 

SITC 1 industry, Beverage and tobacco. The negative sign confirms our expectations, that greater volatility should lead 

to smaller trade volume. Consequently, the trade volumes of the remaining product groups are not significantly 

influenced by the real effective exchange rate volatility in the long run. The effect of the industrial production index 

differs strongly with regard to the products’ destination. For all of the four product groups (SITC 0,1,5,6) the imports 

into Turkey are significantly determined by the Turkish industrial production index. Furthermore, all signs are positive 

as expected, which means that a stronger economy causes a higher demand for U.S. goods. These findings are 

consistent with the theory. On the other hand, the imports of the U.S. don’t depend on the domestic industrial 

production index at all. 

The real effective exchange rate and the constant are significant regressors for three product groups. Higher real 

effective exchange rates are causing Turkish goods to be more expensive for foreign buyers. Hence, the real effective 

exchange rate is expected to influence Turkish exports negatively. However, all of the coefficients of the real effective 

exchange rate in Table 4 are positive. A possible explanation could be that growing Turkish exports are likely to lead to 

an increased demand for its currency, causing the latter to appreciate. 

Tables 6 to 9 in the appendix depict the short-run relationships. AIC , SIC  and 
HQIC

, denote the Akaike 

Information Criterion, the Schwarz Information Criterion and Hannan–Quinn Information Criterion respectively. 
2

SC


, 
2

N


 and 
2

H


 denote chi-squared statistics to test for no residual serial correlation, normal distribution and 

homoscedasticity respectively, FF
F

 is the F statistics to test for no functional form mis-specification. The tables for the 

short-run relationship show that in most of the models, the autoregressive component of the model has the highest lag 

length. In three models the dependent variable even has a lag length of 12. On the other hand, the independent variables 

tend to have significantly shorter lag lengths. In nine models, only the contemporary components of the independent 
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variables have a influence on the exports and imports. Hence, one might conclude that the explanatory power of the 

autoregressive components seem to be more important for the exports and imports of Turkey in the short-run. 

4. Concluding Remarks 

This paper analyses the relationship between trade and exchange rate volatility using disaggregate monthly data ranging 

from 2003 - 2015. We apply the ARDL bounds testing approach to ten major industries for exports and imports 

separately. This relatively novel approach has never been used with evidence from Turkey before. Considering only the 

bounds test, we can’t conclude that there is strong evidence for the existence of a long-run co-integrating relationship 

throughout all the 20 industries. Among the models for the different industries, there are two with a long-run 

relationship. However, the coefficients of the error correction terms suggest that there is a long-run relationship in seven 

industries. The exchange rate volatility, modeled as a GARCH(1,1) process, doesn’t appear to be a significant 

explanatory variable for trade in the long run. Further studies using different volatility measures may be required. 

Unsurprisingly, the industrial production index of Turkey is a significant regressor for Turkish imports for most of the 

industries in the long run. The exports, on the other hand, are mainly influenced by the real effective exchange rate of 

the Turkish Lira and a constant. In the short run, the autoregressive components have the biggest influence on 

themselves, i.e. the exports and imports, respectively. The previously expressed ambiguity of the result of preceding 

studies remains. 
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Appendix 

Table A.6: Imports SITC 0,1 

  SITC 0 ARDL (12,0,0,1)     SITC 1 ARDL (12,0,0,0)   

Lag ∆ ln IMP ∆ ln h ∆ ln IPITR ∆ ln REER 

 

∆ ln IMP ∆ ln h ∆ ln IPITR ∆ ln REER 

0 

 

0.04 0.95*** -0.84** 

  

1.24* -4.4*** -1.13** 

1 -0.35*** 

    

0.95** 0.15 

  2 -0.33*** 

    

0.82** -0.85 

  3 -0.31*** 

    

0.62* 0.08 

  4 -0.52*** 

    

0.49 -0.41 

  5 -0.49*** 

    

0.45 0.27 

  6 -0.39*** 

    

0.2 -1.00* 

  7 -0.55*** 

    

-0.04 -0.91 

  8 -0.59*** 

    

-0.21 -0.11 

  9 -0.58*** 

    

-0.27** 0.8 

  10 -0.6*** 

    

-0.33*** -1.34** 

  11 -0.4***         -0.26***       

]38.0[80.0],49.0[14.15

],92.0[17.0],35.0[27.13

-1.15=HQIC -0.93,=SIC -1.29,=AIC 0.89,=R

FF

2

H

2

N

2

SC

2





F



 
]0.0[75.16],12.0[88.8

],27.0[62.2],35.0[32.13

2.89=HQIC 3.08,=SIC 2.75,=AIC 0.47,=R

FF

2

H

2

N

2

SC

2





F



 

Note: *, **, *** denote significance on the 10%, 5% and 1% level, respectively. p-values given in [.]. 

   

Table A.7: Imports SITC 5,7 

  SITC 5 ARDL (5,0,0,0)     SITC 7 ARDL(7,0,0,0)   

Lag ∆ ln IMP ∆ ln h ∆ ln IPITR ∆ ln REER   ∆ ln IMP ∆ ln h ∆ ln IPITR ∆ ln REER 

0  -0.05 0.93*** 0.59 

  

-0.11 0.94*** 0.21 

1 -0.53***    

 

-0.47*** 

   2 -0.56*** 

    

-0.26** 

   3 -0.45*** 

    

-0.11 

   4 -0.27*** 

    

-0.07 

   5 

     

0.04 

   6           0.06       

]68.0[17.0],99.0[05.19

],64.0[88.0],85.0[07.7

0.65=HQIC 0.75,=SIC 0.57,=AIC 0.46,=R

FF

2

H

2

N

2

SC

2





F



 
]39.0[67.0],42.0[48.8

],00.0[238],86.0[02.7

0.29=HQIC 0.42,=SIC 0.20,=AIC 0.69,=R

FF

2

H

2

N

2

SC

2





F
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Note: *, **, *** denote significance on the 10%, 5% and 1% level, respectively. p-values given in [.]. 

  

Table A.8: Exports SITC 2,3 

  SITC 2 ARDL (11,1,0,0)     SITC 3 ARDL (4,0,0,0)   

Lag ∆ ln EXP ∆ ln h ∆ ln IPIUS ∆ ln REER ∆ ln EXP ∆ ln h ∆ ln IPIUS ∆ ln REER 

0 

 

0.08 0.35 0.91** 

  

-0.49 0.27 1.2 

1 -0.42*** 

    

-0.4*** 

   2 -0.34*** 

    

-0.32*** 

   3 -0.15 

    

-0.16* 

   4 -0.06 

        5 -0.24** 

        6 -0.18* 

        7 -0.33*** 

        8 -0.26*** 

        9 -0.15 

        10 -0.17**                 

 

]28.0[18.1],09.0[88.22

],91.0[19.0],12.0[95.17

0.45=HQIC 0.64,=SIC 0.31,=AIC 0.73,=R

FF

2

H

2

N

2

SC

2





F



 
]85.0[04.0],41.0[18.7

],00.0[76.39],30.0[00.14

2.35=HQIC 2.45,=SIC 2.29,=AIC 0.50,=R

FF

2

H

2

N

2

SC

2





F



 

Note: *, **, *** denote significance on the 10%, 5% and 1% level, respectively. p-values given in [.]. 

 

Table A.9: Exports SITC 6 

  STIC 6 ARDL (6,0,0,0)         

Lag ∆ ln EXP ∆ ln h ∆ ln IPIUS ∆ ln REER     

0 

 

-0.09 0.19 0.35* 

 

    

1 -0.48*** 

    

   

 2 -0.05 

    

   

 3 0.14 

    

   

 4 -0.13 

    

   

 5 -0.25***              

 

]68.0[17.0],39.0[57.9

],71.0[69.0],12.0[94.17

-1.00=HQIC -0.88,=SIC -1.08,=AIC 0.88,=R

FF

2

H

2

N

2

SC

2





F



 

 

Note: *, **, *** denote significance on the 10%, 5% and 1% level, respectively. p-values given in [.]. 

 



                                      
Hatipoğlu, M., Uçkun, N. / Journal of Yasar University, 2017, 12/46, 113-122 

 

Gelişmekte olan ülke borsalarında risk ve getiri ilişkisi: 2008 

Küresel kriz Örneği1 

Risk and Return Relationship in Emerging Markets: Evidence From 2008 

Global Financial Crisis 

Mercan HATİPOĞLU, Çankırı Kartekin Üniversitesi, Türkiye, mercanhatipoglu@gmail.com 

Nurullah UÇKUN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye, nuckun@ogu.edu.tr 

 

Öz: Bu çalışmanın amacı gelişmekte olan ülke borsalarındaki risk getiri ilişkisini 2008 küresel krizi bağlamında araştırmaktır. Çalışmada datastream 

veri tabanından Haziran 03, 2004 ile Haziran 03, 2014 dönemi kapsamında günlük frekansta sağlanan ve Morgan Stanley Capital International - 

Emerging Market endeksine dahil olan on iki ülkenin borsa serileri GARCH-M yöntemi ile analiz edilmiştir. Küresel finans krizinin etkisinin daha iyi 

araştırılması için veriler üç ayrı dönemde analiz edilmiştir. GARCH-M modeline göre risk ve getiri arasında anlamsız ilişki bulunmuştur. Dolayısıyla 

gelişmekte olan ülkelerde risk primi zaman bağlı olarak değişmemekte ve yatırımcılar üstlendikleri riske karşılık ilave beklenen getiri 

kazanamamaktadırlar. 

Anahtar Sözcükler:  Küresel Finansal Kriz, GARCH-M, Gelişmekte Olan Ülkeler, Risk Primi 

Abstract: The purposes of this study is to investigate relationship between risk and return in emerging markets in the context of 2008 global financial 

crisis.  Daily data obtained from Datastream database from June 03, 2004 to June 03, 2014 for twelve emerging markets which are selected from 

Morgan Stanley Capital International - Emerging Market Index is used for GARCH-M model estimations. The data is divided into three different sub-

periods to detect the impact of mortgage crisis on equity markets. GARCH-M model documents the insignificant relationship between risk and return. 

Consequently risk premium do not depend on time in emerging market and investors who are taking risk in emerging market does not appear to be 

rewarded with higher expected returns. 

Keywords: Global Financial Crisis, GARCH-M, Emerging Markets, Risk Premium 

1. Giriş  

Gelişmekte olan ülke borsaları yüksek getiri oranları ve dünya borsası ile düşük korelasyona sahip oldukları için 

yatırımcılara portföy risklerini elimine etme imkanı sunmaktadırlar. Bununla beraber fon tedarik etmek isteyen firmalar 

için ise yüksek faizli bono piyasalarına alternatif olarak faaliyet göstermektedirler. Gelişmekte olan ülke borsalarında 

piyasa derinliği fazla olmasa da gelişmiş ülkelerden sermaye akışları sayesinde firmalara fon arz edebilmektedirler 

(Bekaert vd., 1998 ). Günümüzde ise gelişmekte olan ülke borsalarını değerlendirirken ekonomik ve finansal 

entegrasyon kavramının beraber incelenmesi gerekmektedir. Ekonomik entegrasyon mal ve hizmet ticari önündeki 

engellerin kaldırılması anlamına gelirken, finansal entegrasyon yabancı sermayenin yerel sermaye piyasalarına 

ulaşabilmesini ifade etmektedir. Bu kavramların gelişmekte olan ülkeler için önemi dünya borsalarına entegre olmuş bir 

ülkenin riskinin yerel faktörlerden ziyade dünyada olup bitenlerle alakalı olmasıdır. Finansal entegrasyon aynı zamanda 

beklenen getiriyi düşürdüğü için, sermaye maliyetini de düşürmekte böylece yatırım projelerinin hem bugünkü değerini 

arttırmakta hemde yatırım miktarında artış meydana getirmektedir (Bekaert ve Harvey, 2002). Uluslararası finans 

kuruluşu IFC’ ye göre gelişmekte olan ülke sermaye piyasaları şöyle tarif edilmiştir:  

“Milli gelirine oranla düşük borsa kapitilizasyonuna sahip olan ve Dünya Bankası tarafından belirlenen düşük ve orta 

gelir grubuna sahip ülkelerdir”. 

Dünya bankası milli geliri atlas yöntemine göre hesaplamakta ve 2015 yılı için, 2013 yılı kişi başına düşen milli 

geliri 1045 USD’ den daha az olan ekonomiler düşük gelirli, 1045 USD ile 12746 USD arasında olanlar orta gelirli,  

12746 USD ve daha yüksek kişi başına düşen gelire sahip ekonomiler yüksek gelirli ekonomi olarak kabul edilmiştir 

(Worldbank, 2013). 

1.1 Gelişmekte Olan Ülke Borsalarına Ait Seçilmiş Göstergeler 

Şekil 1 de dikkat çeken bir konu gelişmekte olan ülkelerde halka açılan yerel şirket sayısındaki önemli artışlardır. 

                                                           
1 Bu çalışma 2015 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne sunulan "Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Modelleri Ve 
Gelişmekte Olan Ülke Borsaları Üzerine Bir Uygulama." başlıklı doktora tezinden üretilmiştir 
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Şekil 1. Gelişmekte olan ülke borsalarında hakla açılan şirket sayısı (1988-2012) 

Kaynak: World Development Indicators 

 

Özellikle 2008 finansal krizi sonrası borsada işlem gören firma sayısındaki artışlar hem beraberinde 

kurumsallaşmayı getirirken bir yandan da portföy genişletme imkanı sunmaktadır. En fazla halka açılma sürecini 

hızlandıran ülkeler ise Hindistan, Çin, Malezya ve Tayland olmaktadır. 

 

Şekil 2. Gelişmekte olan ülkelerde enflasyon oranları (%) 

Kaynak: World Development Indicators 

Enflasyon günümüzde merkez bankaları tarafından yürütülen para politikalarının başarısını değerlendirmek 

açısından ayrıca önem arz etmekte ve finansal istikrarın sağlanmasında kilit rol oynamaktadır. Bu açıdan bakıldığında 

gelişmekte olan ülkeler etkin para politikaları uygulayarak enflasyon oranlarını düşüş trendine getirebilmeyi 

başarmışlardır. Özellikle 2002-2013 dönemi kapsamında Türkiye ve Rusya bu yolda muazzam ilerleme kaydettikleri 

şekil 2 de gösterilmiştir.  

 

Şekil 3. Gelişmekte olan ülkelerde kişi başına düşen gelir ($) (2002-2013) 
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Kaynak: World Development Indicators 

 

Bir ülkenin ekonomik performansını göstermekte esas alınan kişi başına gelir bakımından gelişmekte olan ülkeler 

2002-2013 dönemi boyunca kişi başına düşen gelirlerini arttırmayı başarmışlarıdır. Şekil 3 de küresel kriz esnasında 

gelişmekte olan ülkelerde kişi başı gelir düşse bile 2002 ‘den 2013’ e bütün ülkeler kişi başına düşen gelirlerini 

arttırdığı görülmektedir.  

 

Küresel krizin çıkış noktası finansal piyasalar oduğu için bu durumdan ekilenen en önemli makro ekonomik 

parameter portföy yatırımlarıdır. Çünkü mobilitesi yüksek fonlar riskli ülkeden risksiz ülkelere hiç vakit kaybetmeden 

geçebilmektedir. Şekil 4 de gelişmekte olan ülkelerde ortalama  portföy yatırımlarının milli gelire oranları sunulmuştur. 

2008 küresel krizin portföy yatırımlarına etkisi 2007 yılında % 6 olan yatrımların 2008 yılında % 4.70 seviyelerine 

düşmesine neden olmuştur. Bununla beraber gelişmekte olan ülkelerin küresel krizden çabuk toparlandığını söylemekte 

yanlış olmaz.    

 

 

Şekil 4. Gelişmekte olan ülkelerde ortalama portföy yatırım / milli gelir (%) oranı  (2001-2014) 

Kaynak: The Global Financial Development Database 

 

1.2 Gelişmekte Olan Ülke Borsalarının avantajları 

Gelişmekte olan ülke borsalarına yatırım yapmanın arakasında yatan temel motivasyon söz konusu borsaların gelişmiş 

ülke borsaları ile düşük korelasyona sahip olması ve yüksek büyüme potansiyeli barındırmalarıdır. Buna ilave olarak 

aşağıda sayılan nedenler gelişmekte olan ülkeleri yatırımcılar açısından cazip hale getirmektedir (Arouri vd., 2010:21): 

 Risk dağılımındaki faydalar  

Yabancı sermayeye ilişkin sınırlandırıcı düzenlemeler gelişmekte olan ülkeler ile dünya piyasaları arasındaki 

ilişkiyi zayıflatmakta bu durum dünyada yaşanan oynaklığı artıcı faktörlerden gelişmekte olan ülkelerin daha az 

etkilenmesine yol açmaktadır.   

 Uzun vadeli yatırım enstrümanların bulunması 

Gelişmekte olan ülke borsalarında işlem gören hisse senetlerinin yüksek getiri sağlamasının yanında daha az 

oynaklığa sahip olmaları yatırımcıların söz konusu hisse senetlerini daha uzun yatırım ufkuyla değerlendirmelerini 

kolaylaştırmıştır. Bunun yanında gerçekleştirilen yapısal reformlar sayesinde ülke ekonomilerinin istikrara 

kavuşması ve iki haneli büyüme hızlarına sahip olması ile beraber artan kredibilite gelişmekte olan ülke 

piyasalarını daha cazip hale getirmiştir. Üzerinde durulması gereken en önemli nokta ise bu ülkelerde gözlemlenen 

kamu kesimindeki şeffaflık, yabancı para cinsinden borçların azaltılması ve enflasyonun kademeli bir şekilde 

düşüşünün sağlanmasıdır. 

 Yabancı yatırımcının ulaşılabilirliği 

Önceki yıllarda birçok gelişmekte olan ülke sermaye piyasalarındaki muhasebe standartlarına ilişkin yetersiz 

düzenlemeler, finansal yatırımlardan anlayan yetkin portföy yönetici sayısındaki kıtlık, küçük yatırımcıyı 

koruyacak hukuksal altyapının zayıflığı ve politik istikrarsızlık gibi durumların günümüzde ortadan kalkması 

yabancı yatırımların gelişmekte olan ülkelere kaymasına yol açmıştır. Bunlara ilave olarak yabancı yatırımcının 

önündeki birçok yasal engel kaldırılmıştır. 

 Piyasa giriş yöntemleri 

Gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettikleri menkul kıymet çeşidinin artması da, yabancı yatırımcıların örneğin 

eurobond gibi araçlarla bu ülkelere fon aktarımını hızlandırmıştır 
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1.3 2008 Küresel Finans Krizinin Gelişmekte Olan Ülkelere Etkisi 

Menkul kıymetleştirme, üret-dağıt ve finansal kaldıraç kullanımından kaynaklanan son yaşanılan finans krizinin ABD 

merkezli olarak meydana çıkması şüphesiz bütün dünyayı özelliklede ülkemizi kredi kanalı, portföy yatırımları, dış 

ticaret ve yatırımcı davranışları gibi faktörler üzerinden etkilemiştir (TEPAV, 2008). Aslında mortgage  krizi 28 nisan 

2004 tarihinde 5 büyük yatırım bankasının Amerika Sermaye Piyasası Kurulu (S.E.C) ‘dan belirli bir miktara kadar olan 

borçların denetimden muaf olma iznini almalarıyla başlamıştır. Bu izinden sonra bankalar ninja (no ıncome, no job or 

assets) , liar loan, piggyback loan, teaser loan gibi birçok kredi çeşidiyle geliri düşük ya da hiç olmayan tüketicilere borç 

vermeye başlamışlardır. Verilen krediler matematiksel modellerin çıktılarına göre dağıtılsa da, denetimsizlik ve bu 

krizin doğmasında ve yayılmasında etkili olmuştur (Friedman, 2008). 

1929 buhranıyla karşılaştırılan 2008 küresel krizi, Amerikan merkez bankasının (FED) 2003 yılında faiz oranlarını 

% 1 seviyelerine getirmesiyle bir anlamda filizlenmeye başlamıştır. Aynı dönemlerde enflasyonunda ABD ‘de tek 

haneli rakamlarda seyretmesi konut maliyetlerini düşürmüş ve gayrimenkul piyasasındaki talep artmıştır. Şekil 5 de ev 

fiyat endeksinin 2007 yılında zirveye çıktığı ve piyasada şişkinlik olduğu açıkça görülmektedir. Buna paralel olarak 

2006 yılında konut fiyatlarına dayalı subprime kredilerinin de oranı %20 seviyelerine ulaşmıştır. Ayını dönemde baş 

gösteren enflasyonu frenlemek için FED’in faiz oranlarını %5.25 ‘e kadar yükseltmesi, konut fiyatlarının düşmesine yol 

açmış ve bu durum  subprime kredisi ile ev alan tüketicilerin kredilerini ödeyemez hale getirmiştir (Kutlu ve Demirci, 

2011). 

 

Şekil 5. S&P/Case-Shiller 20-City Composite Home Price Index 

Kaynak : Maitland ve Blitzer (2011). 

 

En son aşamada ise sermaye piyasalarında işlem gören gayrimenkul bazlı kağıtların değeri düşmüş, bankalar 

birbirlerine borç vermeyi kesmiş ve kriz her yerden müşterisi olan bu bankaların iflas etmesiyle dünyaya yayılmıştır. 

Krize sebep olan faktörler aşağıdaki gibi özetlenebilir (Demir vd., 2008): 

 mortgage kredilerinin yapısının bozulması  

 faiz yapısının uyumsuzlaşması  

 konut fiyatlarındaki balon artışlar 

 menkul kıymetlerin fonlanmasında yaşanan sıkışıklık  

 kredi türev piyasalarının genişlemesi  

 kredi derecelendirme sürecindeki sorunlar 

Hiç şüphesiz bu finansal kriz piyasalarda büyük dalgalanmalar meydana getirerek özel sektör firmalarını devletten 

borç almaya yönlendirmiştir. 2002-2007 dönemi kapsamında düşük enflasyon oranlarına sahip gelişmekte olan 

ülkelerin bu durum karşısında uyguladıkları maliye ve para politikaları da değişmek zorunda kalmıştır. Bununla beraber 

ihracat/milli gelir oranları 2007 yılında % 40’ lara yaklaşan gelişmekte olan ülkelerin finansal krizdem sonar aynı 

oranlara 3 yıl boynca erişemedikleri şekil 6 da görülmektedir. Yatırımlarını finanse etmek için birçok gelişen ülkede 

tekrar faiz artışı gerçekleşmiştir (Lin, 2008).Küresel kriz ile beraber finans ve emtia borsalarında gözlemlenen oynaklık 

ise gelişmekte olan ülkelerin ihracat yapılarını bozmuştur (Eichengreen, 2010). 
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Şekil 6. Gelişmekte olan ülkelerde ortalama ihracat/gsyh oranı (%) (2002-2013) 

Kaynak: World Development Indicators 

2. Literatür 

Gelişmekte olan finansal piyasalarda yaşanan küresel ölçekteki krizler söz konusu piyasalarda,  yatırımcıların 

üstlendikleri ekstra risk karşısında ilave getiri kazanıp kazanmadıklarının araştırılmasını zorunlu kılmıştır. Choudhry 

(1996) Arjantin, Hindistan, Meksika, Tayland ve Zimbave  borsalarında oynaklığın kalıcılığını ve zamana bağlı risk 

primini araştırmıştır. Ocak 1976 -  Ağustos 1994 dönemi kapsamında gerçekleştirilen çalışmada, 1987 krizinin etkisi de 

dahil edilerek söz konusu 6 gelişmekte olan ülke borsası GARCH-M yöntemi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak 

oynaklık parametrelerinin kriz dönemi öncesi ve sonrasına göre bütün borsalar için değiştiği bulunmuştur. Bununlar 

beraber risk priminin zamana bağlı olarak değişmediği vurgulanmıştır. De Santis ve İmrohoglu (1997) gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülke borsalarında beklenen getiri ile risk arasındaki ilişkiyi ve liberizasyon faaliyetlerinin oynaklık 

üzerindeki etkisini araştırmıştır. Çalışmada GARCH modeli Aralık 1988 – Mayıs 1996 dönemi kapsamındaki haftalık 

frekanslı verilere uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda ise risk ve getiri arasında herhangi anlamlı bir ilişkiye 

rastlanamamıştır. Bununla beraber liberalizasyonun borsalardaki oynaklığı beklenenin aksine azalttığı belirlenmiştir. 

Shin (2005) 14 gelişmekte olan ülke borsası için parametrik olmayan GARCH-M yöntemini kullanarak oynaklık analizi 

yapmıştır. Sonuç olarak bütün borsalarda beklenen getiri ve oynaklık arasında pozitif ilişki tespit edilirken, sadece 4 

borsa için anlamlı ilişkiye rastlanılmıştır. Bununla beraber gelişmekte olan ülke borsalarına yatırım yapan yatırımcılar 

maruz kaldıkları yerel riskler karşısında daha fazla getiri elde ederken, gelişmiş ülke yatırımcılarının üstlenmedikleri 

riskler yüzünden getirilerinde azalma olduğu vurgulanmıştır. Çağıl ve Okur (2010) ise dünyada yaşanan 2008 küresel 

krizinin etkisini 05/02/2004 – 26/02/2010 dönemi kapsamında BİST-100, BİST-30 ve BİST- ulusal tüm endeksi için 

analiz etmişlerdir. Çalışmada krizin etkisini analiz etmek için veriler 3 döneme ayrılmış ve sonuç olarak krizin BİST’ 

deki oynaklığı arttırdığı vurgulanmıştır. Chong (2011), Lehman Brothers iflasını baz alarak küresel krizin oynaklığa 

etkisini Amerikan borsası için analiz etmiş ve krizin Amerikan borsasındaki volatiliteyi geçici olarak arttırdığını 

göstermiştir. Alagidede ve Panagiotidis (2009) ise  Mısır, Kenya, Fas, Nijerya, Güney Afrika, Tunus ve Zimbave 

borsaları için 1994 – 2005 yıllarını kapsayan oynaklık analizi yapmışlardır. Çalışmada Yumuşak geçişli regresyon ve 

GARCH-EGARCH- GARCH-M modelleri kullanılmıştır. Sonuç olarak bütün borsalarda oynaklık kümelenmesi, 

kaldıraç etkisi ve aşırı basıklık özelliklerinin olduğu ispatlanmıştır. Tunus, Kenya ve Fas borsalarında yatırımcıların 

yüksek risk için yüksek getiri talep ettikleri belirlenmiştir. Bundan başka, Fas ve Kenya borsalarında asimetrik etkiler 

tespit edilmiştir. Haque vd, (2004) Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki 10 tane gelişmekte olan ülke piyasasında 

oynaklığın istikrarını, tahmin edilebilirliğini ve risk primini araştırmıştır. Haftalık frekanstaki getiri verilerinin 

kullanıldığı çalışmada, varyans rasyosu testi ve garch-m modelleri uygulanmıştır. Sonuç olarak 10 ülkenin dokuzunda 

risk priminin zamanla değişmediği, sekiz ülkenin borsasında ise oynaklık kümelenmesine rastlandığı belirtilmiştir. Li 

vd., (2005) beklenen getiri ve risk arasındaki ilişkiyi 12 tane gelişmiş ülke borsası için araştırmıştır. Çalışmada Ocak 

1980 – Aralık 2001 dönemi kapsamında haftalık frekanstaki getiri serileri GARCH-M ve EGARCH-M modelleri ile 

analiz edilmiştir. Sonuç olarak 12 borsanın 10 tanesinde risk ile getiri arasında pozitif ancak anlamsız ilişki 

bulunmuştur. Öte yandan parametrik olmayan EGARCH-M yöntemi kullanıldığında söz konusu ilişkinin 6 borsa için 

anlamlı ancak negatife döndüğü görülmüştür. Salman (2002) gelişmekte olan ülke borsası olarak kabul edilen İstanbul 

menkul kıymetler borsası için risk, getiri ve işlem hacmi arasındaki ilişkiyi GARCH-M yöntemi ile analiz etmiştir. 

Çalışmada 02/01/1992 - 29/05/1998 dönemini kapsayan günlük getiri serisi kullanılmıştır. Sonuç olarak ise risk ile 

getiri arasında pozitif korelasyon olduğu ve işlem hacminin hem risk hem de getiri üzerinde etkili bir değişken olduğu 

bulunmuştur. Muradoglu vd., (1999) İstanbul menkul kıymetler borsasının oynaklığını Ocak 1988 - Nisan 1995 dönemi 

kapsamında analiz etmiştir. Çalışmada 1994 krizinin etkisinin daha iyi araştırılması için incelenen dönem kriz öncesi, 

kriz esnası ve kriz sonrası dönem olarak üçe ayrılmıştır. Sonuç olarak makroekonomik değişkenlerin kriz döneminde 

oynaklığı açıklamada etkili olmadıkları bulunurken, risk- getiri ilişkisinin kriz döneminde negatif olduğu tespit 

edilmiştir. Bu durumun arkasında yatan sebep olarak işlem hacmi düşük borsalarda spekülatörlerin oynaklığı artırması 

gösterilmiştir. Kriz sonrası ise beklenen getiri ile beklenen oynaklık arasındaki ilişki pozitife dönmüştür. Akçayır vd, 

(2014) elton-gruber kısıtlı markowitz kuadratik model ile Borsa İstanbul’da  daha etkin portföylerin oluşturulacağını 

göstermişlerdir.   
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3. Yöntem  

Finans literatüründe menkul kıymetin beklenen getirisi onun oynaklığına bağlıdır. Dolayısıyla riske duyarlı bir yatırımcı 

daha yüksek getiri için daha yüksek riske katlanacaktır. Engle vd. (1987) bu olguyu test etmek için GARCH in Mean 

(Ortalamada Garch) modelini geliştirmişlerdir. 

Aşağıdaki denklem yardımı ile söz konusu model açıklanabilir (Tsay, 2010: 142): 

𝑟𝑡 = 𝑢 + ξ𝜎𝑡
2 + 𝑎𝑡 ,            𝑎𝑡 = 𝜎𝑡 ∈𝑡 ,           (1) 

𝜎𝑡
2 =  𝜔 + 𝜃𝑎𝑡−1

2 + 𝛽𝜎𝑡−1
2                        (2) 

 

 Model de 𝜃 seriye gelen şoklara verilen tepkinin büyüklüğünü ve 𝛽 bir dönem önceki oynaklığın bugünkü 

oynaklığa etkisini göstermektedir. Eğer denklemde 𝛼 parametresi ne kadar yüksek bulunursa seriye gelen şoklara o 

nispette tepki verilmektedir. Oynaklığın kendi gecikmesi olan 𝛽 parametresinin büyük çıkması ise seriye gelen şokların 

uzun süre devam ettiğini işaret etmektedir. Ayrıca  𝑢 𝑣𝑒 𝜉 parametreleri sabit olup 𝜉 parametresi risk primi olarak 

adlandırılmaktadır. Pozitif  bulunan 𝜉 parametresi beklenen getiri ile risk arasında doğrusal bir ilişkinin olduğunu 

gösterir. Ayrıca 𝑐 katsayısının anlamlı olması getiri serisinin geçmiş gözlemleri arasında gözlemlenen otokorelasyonun 

da sebebi sayılmaktadır.Risk ve getir arasındaki ilişkinin negatif olması yatımcıların geleceği daha riskli görerek, 

bugünden daha fazla tasarruf etmeleri sonucu daha çok getiriyi gelecek için talep etmemelerinden kaynaklanmaktadır 

(Glosten, 1993). 

 

4. Uygulama 

Çalışmada gelişmekte olan ülke borsası seçiminde “Morgan Stanley Capital International - Emerging Market2 (Morgan 

Stanley Gelişmekte olan ülkeler endeksi)”  esas alınmıştır. Söz konusu endekste 23 ülkenin sermaye piyasaları 

Amerika, Ortadoğu & Avrupa ve Asya olmak üzere 3 bölgeye ayrılarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırılma ülkelerin 

ekonomik sürdürülebilirlik,  sermaye piyasalarındaki likidite ve şeffaflık özellikleri değerlendirilerek 

gerçekleşmektedir. Çalışmada her bölgeden 4 ülke borsası analize tabi tutulmuştur. Bütün borsaların fiyat serileri 

datastream veri tabanından günlük frekansta yerel para birimi cinsinden sağlanmıştır. 2008 küresel finans krizi etkisinin 

daha ayrıntılı analiz edilebilmesi için ise veriler Federal Reserve Bank of St. Louis3’in takvimine göre kriz öncesi, kriz 

sırası ve kriz sonrası olmak üzere 3 kısımda analiz edilmiştir. 

Öncelikle seçilen ülke borsalarının fiyat serileri logaritmik fark alınarak getiri serisine dönüştürülmüştür4. Sırasıyla 

tablo1, 2 ve 3 de seçilen ülkeler Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, Yunanistan, Güney Afrika Rusya, Türkiye, Asya, 

Çin, Hindistan, Malezya ve Tayland için hesaplanan tanımlayıcı istatistikler sunulmuştur. Söz konusu ülkelerin her biri 

için 03.06.2004 - 03.06.2014 dönemi kapsamındaki 2610 gözlemden oluşan zaman serileri analiz edilmiştir. 2008 

küresel finans krizinin etkisinin daha ayrıntılı analiz edilebilmesi için ise veriler kriz öncesi dönem (03.06.2004- 

27.02.2007), kriz dönemi (28.02.2007-26.06.2009) ve kriz sonrası dönem (29.06.2009-03.06.2014) olarak ayrılmıştır. 

Dönemler itibariyle gözlem sayıları kriz dönemi öncesi 704, kriz sırasında 608 ve kriz sonrası dönemde 1287 olarak 

gerçekleşmiştir.  

Tablo 1. Ülkelerin kriz öncesi dönem tanımlayıcı istatistikleri 

 

Ortalama S.Sapma Çarpıklık Basıklık LB ARCH 

Brezilya 0.00 0.014 -0.24 3.95 0.43 0.30 

Çin 0.00 0.027 -0.08 6.56 0.06 0.04 

Güney Afrika 0.00 0.010 -0.48 7.60 0.41 0.00 

Hindistan 0.00 0.012 -0.85 7.59 0.00 0.00 

Kolombiya 0.00 0.027 -0.28 15.98 0.00 0.00 

Malezya 0.00 0.015 -0.02 5.28 0.00 0.08 

Meksika 0.00 0.011 -0.13 6.53 0.00 0.05 

Rusya 0.00 0.020 -0.59 7.11 0.23 0.00 

Şili 0.00 0.015 -1.02 8.89 0.00 0.00 

Tayland 0.00 0.012 -2.49 53.76 0.00 0.00 

Türkiye 0.00 0.026 -0.43 4.42 0.22 0.03 

Yunanistan 0.00 0.019 -0.64 7.29 0.29 0.00 

 

                                                           
2 Ayrıntılı bilgi için şirketin http://www.msci.com/ adresine başvurabilirsiniz. 
3 https://www.stlouisfed.org/financial-crisis/full-timeline 
4 Bütün borsaların getiri serileri üç dönemin hepsinde durağandır. Yer kaplamaması için rapor edilmemiştir.  



Zaman serilerin frekansı günlük olduğu için getiri serilerinin ortalaması 0 olmaktadır. Tabloya göre en riskli ülke 

Rusya olurken, riski en az ülkeler Malezya ve Şili olmaktadır. Çarpıklık katsayıları dikkate alındığında ise bütün 

ülkelerin negatif değere sahip olması, negatif getirilerin pozitif getirilerden fazla olduğu anlamına gelmektedir. Finansal 

getiri serilerinde gözlemlenen aşırı basıklık, diğer bir anlatımla basıklık katsayısının 3’ ten büyük olması, bütün 

borsalarda oynaklık kümelenmesinin yaşandığını işaret etmektedir. Değişen varyansı gösteren LM istatistiği ise bazı 

borsalarda anlamlı iken bazılarında anlamsız olmuştur. 

 

Tablo 2. Ülkelerin kriz sırasında tanımlayıcı istatistikleri 

 

Ortalama S.Sapma Çarpıklık Basıklık LB ARCH 

Brezilya 0.00 0.025 0.062 7.221 0.280 0.000 

Çin 0.00 0.023 -0.445 5.238 0.370 0.000 

G. Afrika 0.00 0.018 -0.016 4.660 0.200 0.000 

Hindistan 0.00 0.022 -0.060 8.070 0.100 0.010 

Kolombiya 0.00 0.015 -0.543 9.680 0.060 0.000 

Malezya 0.00 0.011 -1.158 12.550 0.020 0.150 

Meksika 0.00 0.019 0.327 6.700 0.050 0.000 

Rusya 0.00 0.034 0.090 15.230 0.420 0.050 

Şili 0.00 0.011 0.151 10.541 0.000 0.000 

Tayland 0.00 0.017 -0.750 9.386 0.190 0.000 

Türkiye 0.00 0.022 0.035 5.611 0.193 0.120 

Yunanistan 0.00 0.019 -0.318 6.733 0.070 0.000 

       Kriz öncesi döneme kıyasla Kolombiya hariç bütün ülkelerin riski yükselmiştir. Bununla beraber en riskli ülke 

Rusya olurken, riski en az ülkeler Malezya ve Şili olmuştur. Tabloda dikkat çeken diğer bir özellik ise kriz öncesi 

pozitif çarpıklık katsayısına sahip Brezilya, Meksika, Rusya, Şili ve Türkiye ‘nin kriz döneminde negatif çarpıklığa 

sahip olmasıdır. Ayrıca kriz döneminde Şili hariç hiçbir ülkede birinci dereceden otokorelasyona %5 anlamlılık 

düzeyinde rastlanmamıştır. 

 

Tablo 3.  Ülkelerin kriz sonrası dönem tanımlayıcı istatistikleri 

 Ortalama S.Sapma Çarpıklık Basıklık LB ARCH 

Brezilya 0.00 0.013 -0.20 5.12 0.31 0.00 

Çin 0.00 0.013 -0.45 5.95 0.00 0.00 

G. Afrika 0.00 0.009 -0.21 4.41 0.75 0.00 

Hindistan 0.00 0.010 -0.23 4.42 0.00 0.03 

Kolombiya 0.00 0.009 -0.26 4.83 0.02 0.00 

Malezya 0.00 0.005 -0.23 6.04 0.00 0.00 

Meksika 0.00 0.009 -0.33 5.71 0.15 0.00 

Rusya 0.00 0.015 -0.54 7.77 0.56 0.00 

Şili 0.00 0.007 -0.50 9.73 0.00 0.00 

Tayland 0.00 0.011 -0.32 6.27 0.68 0.00 

Türkiye 0.00 0.015 -0.53 7.15 0.48 0.00 

Yunanistan 0.00 0.021 0.19 5.20 0.04 0.01 

 

Kriz sonrası dönemde ilk dikkat çeken nokta en riskli ülke konumuna Yunanistan’ın gelmesidir. Şüphesiz bu 

durum Yunanistan’ın kendi dinamiklerinden kaynaklanmaktadır. Bununla beraber pozitif çarpıklığa sahip tek ülkede 

yine Yunanistan olmuştur. Hindistan ve Yunanistan borsası hariç bütün borsalarda oynaklık kümesine rastlanmıştır.   

Ortalamada garch modeli getiri ile risk arasındaki ilişkiyi göstermesi bakımından yatırımcılar için önem arz 

etmektedir. Finans teorisine göre risk arttıkça getirinin de artması beklenmekte dolayısıyla 𝜉 parametresinin işareti 

pozitif olmalıdır. 
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Tablo 4. Kriz Öncesi GARCH-M Modeli Sonuçları 

 
𝜔 𝛼 β 𝜉 Arch(5) Q2(1) 

Brezilya 0.00* 0.05*** 0.89*** 0.01 0.01 0.94 

Çin 0.00*** 0.07*** 0.90*** 0.07*** 0.46 0.98 

Güney Afrika 0.00* 0. 09*** 0.88*** 0.07 0.80 0.63 

Hindistan 0.00* 0.12*** 0.81*** 0.10 0.20 0.62 

Kolombiya 0.00* 0.32*** 0.60*** 0.31*** 0.97 0.81 

Malezya 0.00 0.05*** 0.94*** 0.33*** 0.28 0.43 

Meksika 0.00*** 0.12*** 0.81*** 0.06*** 0.63 0.72 

Rusya 0.00** 0.17*** 0.82*** 0.03 0.98 0.52 

Şili 0.00*** 0.14*** 0.80*** -0.20 0.61 0.97 

Tayland 0.00* 0.04** 0.94*** 0.09 0.75 0.41 

Türkiye 0.00** 0.07*** 0.86 *** -0.17 0.91 0.86 

Yunanistan 0.00** 0.06** 0.88*** 0.00 0.04 0.78 

Not: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 anlam düzeylerini göstermektedir. 

 

Kriz öncesi dönemin sonuçlarının gösterildiği tablo 4 incelendiğinde, Kolombiya, Meksika, Çin ve Malezya 

borsalarında risk arttıkça getirinin de arttığı gözlemlenmektedir. Diğer ülke borsalarında ise bu risk-getiri ilişkisi 

istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır. Şoklara verilen tepki en fazla Kolombiya borsasında gerçekleşirken, diğer 

borsalarda oynaklığın kaynağı bir önceki dönem olmuştur. 

 

Tablo 5. Kriz Sırası GARCH-M Modeli Sonuçları 

 
𝜔 𝛼 β 𝜉 Arch(5) Q2(1) 

Brezilya 0.00* 0.10*** 0.88*** -0.01 0.41 0.08 

Çin 0.00* 0.22*** 0.77*** 0.11 0.91 0.77 

Güney Afrika 0.00* 0. 11*** 0.87*** 0.09 0.44 0.05 

Hindistan 0.00*** 0.12*** 0.87*** -0.05 0.99 0.96 

Kolombiya 0.00*** 0.22*** 0.67*** 0.13 0.40 0.70 

Malezya 0.00* 0.11*** 0.75*** 0.18 0.37 0.48 

Meksika 0.00* 0.09*** 0.87*** 0.23* 0.86 0.30 

Rusya 0.00** 0.14*** 0.85*** 0.01 0.07 0.17 

Şili 0.00** 0.17*** 0.78*** -0.02 0.72 0.73 

Tayland 0.00** 0.14** 0.85*** -0.09 0.89 0.31 

Türkiye 0.00* 0.11*** 0.83 *** -0.04 0.48 0.20 

Yunanistan 0.00** 0.15*** 0.84*** -0.11 0.26 0.22 

Not: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 anlam düzeylerini göstermektedirç 

 

Kriz sırası döneminin sonuçlarının gösterildiği tablo 5’ e bakıldığında ilk dikkat çeken nokta Meksika borsası hariç 

hiçbir borsada risk-getiri ilişkisinin istatistiksel olarak anlamlı çıkmamasıdır. Yine dikkat çeken bir başka durum ise, 

anlamlı olmasa bile risk-getiri ilişkisinin kriz sırasında birçok borsada negatif bulunmasıdır.  

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 6. Kriz Sonrası GARCH-M Modeli Sonuçları 

 
𝜔 𝛼 β 𝜉 Arch(5) Q2(1) 

Brezilya 0.00* 0.06*** 0.88*** 0.02 0.04 0.90 

Çin 0.00** 0.07*** 0.91*** 0.16* 0.54 0.95 

Güney Afrika 0.00* 0. 07*** 0.91*** 0.22** 0.69 0.43 

Hindistan 0.00** 0.07*** 0.90*** 0.24* 0.29 0.06 

Kolombiya 0.00* 0.12*** 0.84*** 0.10 0.16 0.67 

Malezya 0.00*** 0.08*** 0.87*** 0.23*** 0.07 0.03 

Meksika 0.00* 0.07*** 0.91*** 0.18 0.18 0.56 

Rusya 0.00** 0.07*** 0.91*** 0.11* 0.99 0.94 

Şili 0.00*** 0.12*** 0.85*** 0.14 0.43 0.38 

Tayland 0.00*** 0.10*** 0.87*** -0.06 0.53 0.90 

Türkiye 0.00** 0.08*** 0.87 *** -0.04  0.38 0.14 

Yunanistan 0.00*** 0.06*** 0.87*** -0.15 0.87 0.20 

Not: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 anlam düzeylerini göstermektedir. 

 

Kriz sonrası dönemin sonuçlarının sunulduğu tablo 6 incelendiğinde ise Güney Afrika, Rusya, Hindistan ve 

Malezya borsaları için risk-getiri arasındaki ilişki istatistiksel olarak pozitif ve anlamlı bulunmuştur.  Kriz sonrası 

dönemde söz konusu borsalarda yatırım yapanlar üstlendikleri risk karşısında ilave getiri elde eder duruma gelmişlerdir. 

 

5. Sonuç  

Bu makalede gelişmekte olan ülkelerin makroekonomik performansı ve söz konusu ülkelerin borsalarındaki risk- getiri 

ilişkisi 2008 küresel krizi bağlamında analiz edilmiştir. Makro ekonomik değişkenler olarak enflasyon ve kişi başına 

düşen mili gelir dikkate alındığında, gelişmekte olan ülkelerde ortalama enflasyon oranı 2002 - 2013 dönemi 

kapsamında düşüş trendi sergilerken ortalama kişi başı milli gelir ise artan tren göstermiştir. Gelişmekte olan ülkelerin 

seçilmiş finansal göstergeler değerlendirildiğinde başarılı makroekonomi politikaları yürüttükleri söylenebilir. Öyle ki 

2008 küresel krizi dışında makroekonomik parametrelerde olumsuz değişmeler yaşanmamıştır. Bu ülkeler arasında 

BRIC diye kısaltılan Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya diğer ülkelerden bütün finansal göstergelerde daha başarılı 

performans göstermişlerdir. Risk ve getiri arasındaki ilişkiyi gösteren GARCH-M modeli ise, özellikle kriz döneminde 

gelişmekte olan ülke borsalarında söz konusu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı çıkmadığını ortaya koymuştur. De 

Santis ve İmrohoğlu (1997), Alagidede ve Panagiotidis (2009) , Shin (2005), Li vd.,(2005),Haque vd,(2004) 

çalışmalarında da benzer sonuca rastlanmıştır. Bununla beraber Çin ve Malezya borsalarında kriz öncesi ve sonrası 

dönemde risk ve getiri arasında ilişkinin anlamlı ve pozitif bulunması bu ülkelerde risk priminin de zamana bağlı olarak 

değiştiğini göstermekte olup,  adı geçen borsaların artan riske karşılık yatırımcılarına ek getiri sağladıklarını 

kanıtlamaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde ise gelişmekte olan ülkelerde risk primi zamana bağlı olarak 

değişmemektedir. Dolayısıyla bu ülke borsalarına yapılan yatırımlarda katlanılan riske karşılık ilave getiri elde edilmesi 

mümkün görünmemektedir. Bu durum gelişmekte olan ülkelerde beklenen getiriyi açıklamak için volatiliteden başka 

değişkenlerin kullanılmasını ima etmektedir. 

Gelişmekte olan ülkeler son yıllarda gösterdikleri finansal gelişme ile beraber, kriz dönemlerinde gelişmiş 

ülkelerden ayrışmaları ile yeniden gündeme gelmeye başlamışlardır. Buna rağmen söz konusu piyasalardaki yatırımcı 

davranışları ve getiri dağılımları hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır.  Bundan sonraki çalışmalarda gelişmekte olan 

ülke borsalarındaki oynaklık hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için oynaklığın hangi sektörlerden kaynaklandığı 

incelenebilir. Ayrıca doğrusal olmayan zaman serisi literatürü kapsamında ampirik yöntem olarak ortalama ve varyansı 

aynı anda modelleyen STAR-GARCH modelleri kullanılabilir.  
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Abstract: The main purpose of this paper is to investigate relationship between foreign direct investment and economic growth based on 14 European 

Transition Economies for the period 1995 to 2014. Empirical model includes GDP per capita growth (% annual), foreign direct investment, net inflows 
(% GDP) and composite index which is developed with PCA to see the effect of determinants of FDI on GDP as an independent variable. Firstly 

homogeneity and cross sectional dependence among units are examined with Delta and 𝐶𝐷𝐿𝑀 tests and it is found that all series have heterogeneity 

and cross sectional dependency. For that reason, second generation Multifactor error structure (Pesaran et al, 2013) panel unit root test is used and it 

is also taken into account effect of unobserved common factors as a prerequisite of CCE Model just after proving the co-integration relationship and 
causality between variables via of Durbin-Hausmann (Westerlund, 2008) co-integration and Dumetriscu-Hurlin (2012) causality tests. Obtained results 

strongly support one-way causality from foreign direct investments and composite index to economic growth. Unfortunately, there is no causality 

between foreign direct investments and composite index. The findings indicate that foreign direct investments contribute negatively to economic growth 
in contrast to theory points out but determinants of FDI contribute positively at European transition countries. The results show that in Albania, Latvia, 

Romania and Slovenia foreign direct investments and composite index have positive contributions to economic growth in contrast to Bulgaria, Bosnia 

and Herzegovina, Macedonia, Slovak Republic. Some countries have special and opposite situation. For example; in Croatia, Czech Republic, Hungary, 
Estonia and Lithuania FDI has negative coefficients but composite index has positive coefficients. Poland is the only exception for composite index has 

negative but FDI has positive contribution to the economic growth. 

 

Keywords: FDI, Economic Growth, Panel Data Analysis, Transition, EU 

 

Özet: Bu çalışmanın amacı doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme atasındaki ilişkiyi 1995-2014 yıllarını kapsayan bir dönemde on dört 

Avrupa dönüşüm ekonomisi için incelemektir. Ampirik model; kişi başına düşen GSYH oranı (% yıllık), doğrudan yabancı yatırımlar, net sermaye 

akışları (% GSYH) ve DYY’ın, GSYH üzerine etkisini görmek için temel bileşenler analizi (TBA) ile oluşturulan bileşik endeksi içermektedir. 

Değişkenlerin homojenlik ve yatay kesit bağımlılığı Delta ve CDLM testleri ile yapılmıştır. Tüm değişkenler heterojendir ve yatay kesit bağımlılığı 

mevcuttur. Bu nedenle CCE modelinin ön koşulu olarak kabul edilen ve ikinci nesil birim kök testi olarak adlandırılan, (Pesaran vd. 2013)tarafından 

geliştirilen çok-faktörlü hata yapısı birim kök testi tercih edilmiştir. Böylece gözlemlenemeyen faktörlerin etkisi de dikkate alınmıştır. Değişkenler 

arasındaki eş-bütünleşme Durbin-Hausman (Westerlınd, 2008) ve nedensellik ilişkisi Dumetriscu-Hurlin (2012) testleri ile ispatlanmıştır. Elde edilen 

sonuçlar; DYY ve bileşik endeksten ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğumu güçlü bir şekilde desteklemektedir. Ancak DYY 

ve bileşik endeks arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi yoktur. Teorinin iddia ettiğinin aksine DYY, ekonomik büyümeyi negatif olarak etkilerken; 

DYY’ın belirleyenleri Avrupa dönüşüm ekonomilerinde ekonomik büyümeye pozitif katkı yapmaktadır. Bulgaristan, Makedonya, Slovakya, Bosna-

Hersek’in aksine Arnavutluk, Letonya, Romanya, Slovenya’da DYY ve bileşik endeks ekonomik büyümeye olumlu katkıda bulunmaktadır. Bazı ülkelerde 

özel ve tersi bir durum mevcuttur. Örneğin; Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya ve Macaristan’da DYY negatif uzun dönem katsayılarına 

sahipken bileşik endeks pozitif katsayılara sahiptir. Polonya ise bileşik endeksin negatif ama DYY’ın ekonomik büyümeye pozitif katkıda bulunduğu tek 

ülkedir.  

Anahtar Kelimeler: DYY, Ekonomik Büyüme, Panel Veri Analizi, Dönüşüm Ekonomileri, AB. 

 

 

1. Introduction 

Foreign direct investments (FDI) and its determinants have been studied many times in the literature to understand what 

kind of benefits or disadvantages FDI can have for the host country. Also FDI regarded as a key of economic growth 

directly or indirectly for decades. In economics, economic growth refers basically an increase of potential output and 

mostly measured by real gross domestic product (annual, % GDP) and economic growth per capita is driven by 

productivity which is also called efficiency. It means that producing more goods and services with same amount of input 

(such as; labor, capital, energy etc.). In this study GDP per capita is chosen as an indicator of economic growth. FDI, 

comprises capital provided by foreigner investors directly or indirectly via of enterprises in another country with the 

expectation of profits which comes from the capital investment. Ray (2012), the definition below is accepted by many 

countries just to distinguish FDI from short term portfolio flows so foreign investor is still the owner of assets (shares) 

and can participate the management in the host country. According to Abdouli and Hammami (2015), foreign investors 

buy local inputs to produce intermediate goods and they sell these manufactured products to the local enterprises and 

firms again. So it means that FDI is a domestic investment in the host country. Thanks to FDI inflows the host country 

can develop export capacity and innovation earnings via of foreign exchange earnings, technology spillovers and with the 

creation of new jobs. 
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According to Navaretti and Venables (2004); the determinants of FDI can be divided in three groups; [1. trade 

costs (taking into account distance), 2. market size, 3. production cost differentials] and types of FDI can be 

divided in two groups; (Horizontal and Vertical). Horizontal FDI (HFDI) is market-seeking investment, focused 

mainly penetrating the domestic market in the host economy and attracted trade costs and market size. In addition 

this HFDI replicates the whole production process of the home country in a foreign country. Vertical FDI (VFDI) 

is about cost-minimizing and based on relative endowments such as; market magnitude, minimize production 

cost with cheap labor force, trade limitations and transport expenditures (Dimitri et al. 2007, 370).  

Neo-classic theory says that there are two different impacts of FDI on economic growth (output rate); direct (FDI 

increases investment rate) and indirect (FDI is the reason of technological positive spillovers, labor and capital) 

but Kamaly (2002) describes these impacts as a pull and push stories. Push stories are mostly based on external 

factors. Such as; capital flows and international interest rate as a main driving force. Brahim and Rachdi (2014), 

supports indirect impact of FDI, according to them FDI is one of most important and stable component of capital 

stocks and can be described as a key of technology transfer which multiplies total factor productivity (TFP). On 

the other hand pull stories demonstrate that domestic factors are more attractive for capital flows than external 

ones. Another group of researchers (Breuss and Egger 1999; Feenstra et al. 2001) called them also gravity 

variables which are mostly exogenous (domestic) such as; market size, proximity of the sources etc. are the most 

important ones. Because of they believed that 60 % of the FDI flows or stocks are able to explain by gravity 

model. 

This paper discusses the effect of FDI on economic growth and vice versa in European transition economies. In 

general transition economies includes the countries of Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union. This 

term can be wider with World Bank’s 2002 definition which adds Bosnia and Herzegovina, the Federal Republic of 

Yugoslavia (later Serbia and Montenegro) as transition economies and in 2009, Kosovo is listed as a transition economy. 

Essentially, all countries which attempt to change their basic constitutional structures and elements from closed central 

structured economy to free market economy can be named as transition economies. It is a special branch of economics 

and has become popular after the collapse of Communism in Central and Eastern Europe. The reason why those countries 

chosen is that there are not many studies in the literature about that countries so there is a gap to fulfill and FDI is one of 

the most important macroeconomic indicator which exhibits that how transition economies had improved their economic 

growth and how their economy could transform structurally thanks to foreign investments and trade. Only European 

Transition Economies’ indicators used to create panel data series. It is important to work with similar countries when you 

study with balance panel data analysis to have not only unbiased and effective long term coefficients but also according 

to WB 2009 classification’s Commonwealth Independent States and Central Asia countries are not included to European 

transition economies and The European transition economies are geopolitically relevant partners but not the others.  

The paper differs from already existing literature on this topic and empirically in many aspects. First, different 

combination of variables is included in the exploration of the causality. In the relevant literature, the most common method 

to examine the correlation or causality between international capital flows and economic growth of the host country is; 

VAR and OLS method, unit root tests, Granger Causality test and GMM methods. Nowadays panel data analysis is very 

popular. Because of it is possible to study on group of countries at the same time. But the point is; homogeneity and the 

cross sectional independence of the data should be considered for suggestive and confidential results and policy 

implications. Second; for that reason, recent developed econometric tools (second generation unit root and causality tests, 

econometrics programs, coefficient estimators) used and considered for a larger period of time, from 1995 to 2014 which 

are the years that are significant socially and economically for selected countries. Also it is really difficult to keep time 

period longer because the central authorities of transition economies did not enlist economic indicators properly before 

transformation. Third, the determinants of FDI in transition economies are considered and the given empirical literature 

examined carefully to create and estimates the model followed in the methodology part. The chosen variables are as 

follows; Y denotes output level (GDP per capita), 𝐹𝐷𝐼𝑖𝑛𝑓  denotes foreign direct investment net inflows (% GDP), 𝐼𝑐𝑣  

denotes the index composed by determinants of FDI via Principal Component Analysis (PCA). The Principal Component 

Analysis used here to create a new independent variable which includes the determinants of FDI and to consider their 

effect on GDP. 

The rest of the paper is organized as follows. In Section 2, the determinants of FDI are discussed in European 

transition economies (Southeastern, Central and Eastern Europe and Balkan Countries). In Section 3 current empirical 

literature is given about the relationship between FDI and economic growth. Section 4 describes the data and the 

methodology that has been used. Results and their comments are also reported in Section 4 as empirical evidence. Finally, 

in Section 5, the conclusions and possible policies come out from the estimated model are discussed.   

 

2. Determinants of FDI in European Transition Economies 

Doucouliagos et al. (2010), according to Neo-classical theory, FDI is an input in production function and this is why FDI 

affects economic growth in the long term is neutral. Although it does not affect the level of national income only amount 

of output. The growth rate converges in the long run as the marginal product of capital diminishes its returns after a while. 
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Even if an exogenous increase in capital thanks to capital inflows from foreign countries only temporarily expand 

production. On the other hand, endogenous growth theory pays attention FDI as a vehicle which functions to transfer 

technology, knowledge, know-how from developed economies to less developed ones in a positive way. FDI is considered 

to be important for the less developed countries, and especially, for the countries in transition. It is argued that FDI may 

not only provide them with direct capital financing, but it may also create positive externalities. FDI brings improvements 

in technology systems or human capital to recipient countries, establishes multinational enterprises, brings management 

skills to local firms (competition, imitation, training so on) (Grossman and Helpman 1991; Aghion and Howitt 1997; 

Iwasaki and Tokunaga 2013, 1). Via of these channels, the FDI inflows are able to increase the productivity of the 

countries in transition, develop their openness to the global economy, fosters their economic integration to developed 

countries (Angelopoulou and Liargovas 2014, 471). 

The second and subsequent paragraphs in sections are indented by .25 inches (0.63 cm). The EU countries have no 

trade barriers because they are the members of same trade union. Moreover, they follow a number of common policies 

such as; trade policy, monetary policy which is directed by European Central Bank (euro zone), agricultural policy etc. 

Transition countries are mainly small and developing countries that they have small domestic markets, low and cheap 

labor skills with poor infrastructure. Also these countries suffer from post-conflict. Because of the war recovery, they are 

lack of foreign investments and investors, well-structured commercial and developed justice system or political stability. 

The common characteristics of transition economies are; low cost inputs, low level of technology, insufficient market size 

and same consumer preferences. The national differences among the countries also determine the type of investment for 

both home and host countries (FDI inflows and outflows). After the fall of Berlin Wall the transition economies began 

their transformation from communistic-planned economies to market economies with better developed skills, sufficient 

infrastructure and low sovereign debt (Angelopoulou and Liargovas 2014, 471).  

Many transition economies took on immense economic and political changes with a rapid privatization process. 

Radical economic and political reforms caused almost all countries to experience economic recession at different levels 

at the beginning of the transition. The nations who had the advantage of hasty privatization could attract more FDI 

(Popescu 2014, 8152). But sometimes FDI might affect economic growth negatively in the recipient countries if it binds 

domestic investments. In fact, Mišun and Tomšík (2002) reported that Poland experienced the crowding out of domestic 

investment by FDI during 1990-2002. However they also reported that Hungary (1990-200) and Czech Republic (1993-

2000) had both experienced the crowding-in effect of FDI to induce domestic investment. In addition to these Kosová 

(2010), has also found that in the Czech Republic, the new entry of foreign firms pushed up the ex-post exit rate of 

domestic firms during the period between 1994 and 2001. 

Estrin and Uvalic (2014), FDI had a significant role in firms about restructuring in the transition area during 

privatizations. FDI is not the reason of advance exporting, industrial diversity or improvement. More encouraging 

institutions of the market attracted more FDI into their economies. Declaration of EU membership generates a relevant 

degree of FDI because the process of joining the EU requires nations to better in their institutional quality. 

Tintin (2013), the European transition economies are geopolitically relevant partners. International trade and FDI are 

good companions in these countries. The degree of openness may clarify the role of trade in FDI inflows, as a proxy of 

globalization. The positive impacts of FDI on trade are more than the negative ones. Openness and the total amount of 

GDP have positive and significant effects on total FDI inflows in transition economies. To enhance political right and 

improvements of civil liberties can help to increase the amount of total FDI inflows.  

Macroeconomic environment, productivity of labor, improved infrastructure are very crucial and prerequisites of 

future FD inflows. If the trade policy of the host country is liberal it means that there is tendency to export via of 

multinational companies. EU accession gives a chance to corporations which have situated already as an EU member, can 

produce more with low labor expenditures (Popescu 2014, 8154). According to Boudier-Bensebaa (2008), the 

macroeconomic situation of Eurozone is so important for FDI flows to transition economies. Both FDI flows (net inflows 

or outflows) in transition economies are connected with integration process to EU via of trade and financial regulations. 

Nowadays regional integration (RTAs) is the determinant of more regional investments but they are not assisting FDI in 

each individual member. Because of the economies does not have the same strength to attract FDI. Poorer nations in a 

regional organization may attract less FDI. So the establishment of RTA may not promise a fair allocation across 

economies (Popescu 2014, 8155). 

Economic growth in transition countries mostly depended on net private capital inflows because of EU influence and 

huge capital flows through these economies. European countries assured a relevant level of liberalization in external and 

internal economic policies. The key factor was the pace of technology transfer to consolidate the EU pre-accession and 

accession agreements. Before the global economic crisis, one of the determinants of growth was total factor productivity 

(Becker et al. 2010). After the starts of global and economic financial crisis in 2007 many transition economies had losses 

in output. Thus, they were vulnerable to external financial shocks. The impacts of crisis on transition economies during 

the years between 2010-2011 can written as follows; inequalities in balance of payments, Eurozone foreign debt crisis, 

FDI replaced with portfolio flows in short term, catching-up process slowed down and etc. It is always better to determine 

FDI with domestic aspects because it is better to manage it by policymakers (Jimborean and Kelber 2014).  
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3. Emprical Literature 

The empirical studies about FDI-growth nexus for transition countries find mixed results. For example; Campos and 

Kinoshita (2002) show that FDI has a positive impact on GDP growth, they examined 25 Central and Eastern European 

and former Soviet Union Transition countries for the period 1990-1998. But Lyroudi et al. (2004) could not find any 

significant relationship when they investigate the FDI-growth relationship with a Bayesian analysis on panel data between 

1995 and 1998 for transition economies. 

Bevan and Estrin (2004), they use panel data on bilateral flows from source to host countries for the period 1994-

200. Analysis the determinants of inward FDI to Central Eastern Europe economies by focusing on factor costs, proximity, 

trade, risk etc. Source countries (EU-14) chosen according to major suppliers (87 %) of FDI. After Hausmann test random 

effects were used. Their analysis suggests that the integration with the EU is important because it accelerates FDI to 

transition economies and FDI generates more growth with development in the economy. But potential membership may 

also create virtious or vicious circles of growth.  

Asteriou et al. (2005), choose net inflows of foreign investments and net portfolio investments as a proxy of FDI. 

They make an analysis for a sample of 10 transition countries for 14 years. They show that planned foreign investments 

have a positive and significant effect on the economic growth but portfolio investments have a negative and insignificant 

effect on GDP. These results indicate that even if cheap labor makes transition economies attractive for FDI the stock 

markets are not fully developed.  

Çetin ve Altıntaş (2006), made a literature review with empirical studies about foreign direct investment and trade. 

Mostly they focus the long run impacts of FDI inflows in Japan and United States (US) and the relationship between FDI 

and economic growth in general. There is a difference between the US and Japan subsidiaries; changes in trade structure 

of Japanese firms comes from geographical and industrial locations, Japanese firms have shifted their investments from 

labor-intensive to capital-intensive and from Asian economies to Europe. FDI increases economic growth in host 

countries. Also the changes in export competitiveness of developed and developing countries are positively and 

significantly found related with the level of FDI inflows.  

Değer and Emsen (2006), they worked on 27 transition economies which became independent after the collapse of 

the Soviet Union. The purpose of this study to examine the relationship between FDI and economic growth. The data 

belongs to period between 1990 and 2002 and examined by panel data analysis. According to empirical results; FDI is a 

key factor in developing economies for their economic growth. The hypothesis which claims that sustainable FDI inflows 

is one the dynamic reasons of economic growth in developed countries, is accepted. 

Dimitri et al. (2007), this paper focused on impact of policies. Because of this, their study distinguishes between 

privatization-related (very large amounts and mostly seen in CEE countries) and non-privatization-related (focus of policy 

makers) FDI. Data is bilateral and includes 16 transition host countries and 24 source countries for the period 2000-2002. 

Equations estimated by GMM (Generalized Method of Moments). The variables used by specification are; lagged of FDI 

stock, population, log GDP, distance, cultural ties, foreign exchange rate, income tax rate, unit labor cost, infrastructure 

reform (ERDB index) and dummies. They find that high unit labor costs, high corporate tax burden, high level of import 

tariffs discourage non-privatization-related FDI, while a liberal foreign exchange, trade regime and advanced reforms in 

the infrastructure sector encourage it.  

Alagöz et al. (2008), there is no relationship between FDI and economic growth in Turkey for the period between 

1992 and 2007. The elasticity coefficient shows that the effect of FDI on growth is moderate. The method has been used 

is ADF unit root test and Granger Causality test. The empirical results gained from the application is matching with 

Carkovic and Levine (2002) and Mencinger (2003). 

Altıntaş (2009), examined the relationship between FDI and international trade for the perioed between 1996-2007 

in Turkey. The unit root test has been used in order is Dicky-Fuller and Phillips Perron. After that Pacheo-Lopez error 

correction mechanism showed that in single variabled equations there is a relationship between FDI and import, multi 

variabled equations showed that there is a relationship between FDI and export in the long term. Import increases FDI 

and FDI increases export in Turkey not only separately but also together. The seasonal data has been collected from 

Central Bank of Turkey, electronic data system (EVDS).  

Ağayev (2010), the relationship between FDI and economic growth has been examined by panel data analysis for 25 

transition economies. It is found that there is a high positive correlation between variables. According to applied causality 

test; there is a strong causality from FDI to GDP in the long term but it is relatively week from GDP to FDI. Therefore, 

foreign direct investments (FDI flows) are one of the determinants of economic growth in transition economies and also 

an increase in growth can accelerate FDI. 

Teker et al. (2013), examined foreign direct investments in Asian (8 countries) and European transition (7countries) 

economies for the period between 1992 and 2011. The data collected for GDP, population, export, import, FDI stock and 

flows, flows per capita. They developed two different models; Model 1 is estimated for European transition economies 

and Model 2 is estimated for Asian transition economies which is more flexible because it is a Panel-VAR regression and 

does not need causality among variables. After unit root and autocorrelation tests it is found out Asian countries have 

fixed and European countries have random effect for all sampling. According to test results; there is a strong feedback 

relationship between FDI per capita and GDP per capita. In contrast, the effects of export on FDI are insignificant and 

naturally Asian part of transition economies is more successful to accumulate foreign direct investment than European 

part. 
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In the study of Angelopolou and Liargovas (2014), the results gained from the panel data analysis show that there is 

no robust causality between FDI inflows and economic growth in three different regions for 20 years (1989-2008).  They 

used two staged least square method with Fixed Effects Model and also they created a random error term to consider 

geographical, institutional, politics and market characteristics of the considered countries (EMU-16, Transition-18, EU-

27 in Table 1, page number 475). The chosen indicators; FDI net inflows, GDP growth (annual %), initial GDP, gross 

capital formation (% of GDP) as an investment share, Trade (% of GDP) as an openness proxy, government final 

consumption expenditure (% of GDP) and CPI as an inflation indicator, R&D expenditures, tariffs, government spending 

on education (% of GDP).  

4. Methodology and Data: Emprical Evidence 

In the relevant literature, the most common method to examine the correlation or causality between international capital 

flows and economic growth of the host country is; VAR and OLS method, unit root tests, Granger Causality test and 

GMM methods. Nowadays panel data analysis is very popular. Because of it is possible to study on group of countries at 

the same time. But the point is; homogeneity and the cross sectional independence of the data should be considered for 

suggestive and confidential results and policy implications. For this reason in this study I preferred to use second 

generation unit root and co-integration tests which consider cross sectional dependence and heterogeneity of the units. 

In this study, the effects of FDI net inflows on economic growth vice versa in European transition economies were 

examined. To test this, I started with the production function framework. The production function can be written as follow;                           

 𝑌 = 𝑓(𝐹𝐷𝐼𝑖𝑛𝑓 , 𝐼𝑐𝑣   )                                                                                                                                                   (1) 

Y denotes output level (GDP per capita), 𝐹𝐷𝐼𝑖𝑛𝑓  denotes foreign direct investment, net inflows (% GDP), 𝐼𝑐𝑣 denotes 

the index composed by some variables which are chosen as determinants if FDI according to current literature readings 

such as; Gross capital formation (% of GDP, General government final consumption expenditure (annual % growth), 

Trade (% of GDP), Foreign direct investment, net outflows (% of GDP) and Consumer price index (2010 = 100). The 

purpose of developing a composite index here with PCA is not only to control the effect of determinants of FDI on GDP 

but also to have them as an independent single variable. To use a lot of independent variables at the regression or 

econometric model causes autocorrelation between cross sections and unit roots. The available data only allowed me to 

choose these variables that they are more effective on FDI for transition countries as well. The PCA transforms the original 

set of variables into smaller set without information and size loss. Joliffe (2002), the PCA is a linear function of the 

original variables and it is converted apposite and independent variables into a new data set, this conversion is also linear. 

I assume that technology is included in gross capital formation. Also any increase/decrease in FDI or variables included 

in the index will cause an increase/decrease in the output level of the country or vice versa.   

   

An econometric form of the dependent and independent variables can be written as a regression as follow: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1(𝐹𝐷𝐼𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡
) + 𝛽2(𝐼𝑐𝑣𝑖𝑡

) + 𝜀𝑖𝑡                                                                                                                 (2) 

t denotes time, i denotes country, and 𝜀𝑖𝑡 is the error term. The degree of the linkage between FDI and economic growth 

will be tested for European transition economies (Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Czech Republic, 

Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Macedonia, Slovak Republic, Slovenia) during the period 1995-

2014. The data is collected from World Bank Development Indicators with their logarithmic form. I had to exclude before 

1995s due to lack of data. As a first step the Delta test is ran between cross section units for heterogeneity which is 

developed by (Pesaran and Yamagata 2008, 52). 

 𝑦𝑖𝑡 = 𝑎𝑖𝜏𝑇 + 𝑋𝑖𝛽𝑖 + 𝜀1,𝑖,                                                                              (3) 

where 𝜏𝑇 indicates 𝑇𝑥1 vector of ones, 𝛽𝑖 is 𝑘𝑥1 vector of unknown slope coefficient, (𝑦𝑖 = 𝑦𝑖1, … , 𝑦𝑖𝑇)′, (𝑥𝑖 =
𝑥𝑖1, … , 𝑥𝑖𝑇)′ and (𝜀1,𝑖 = 𝜀1,𝑖1, … , 𝜀1,𝑖𝑇)′. According to the Delta test, null and alternative hypotheses are as follows: 

 𝐻0: 𝛽𝑖 = 𝛽 

       𝐻1: 𝛽𝑖 ≠ 𝛽𝑗                                                                                                                                                           (4) 

If null hypothesis is rejected, then series are heterogeneous. Our Delta test results are shown in table 1 below. 

Table 1. Delta Test Results            

Delta Test Test Stat. Prob. 

∆̂ 1.461 0.072* 

∆̂𝑎𝑑𝑗 1.624 0.052* 

     (*) Symbols the significance of probability at 5 % level. According to table 1 our variables are homogeneous because 

the given probability value (*) is over 0.05 for both (△ represents small samples and ∆𝑎𝑑𝑗  represents big samples) so null 

hypothesis has accepted.  
 

Before implementing unit root tests, it is important to determine the cross-section dependency (CD) so I preferred 𝐶𝐷 

test of (Pesaran 2004, 3);  
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𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑥𝑖𝑡 + 𝜀2,𝑖𝑡  for 𝑖 = 1,2, … , 𝑁  and 𝑡 = 1,2, … , 𝑇                                                           (5) 

 

where 𝑖 indicates the cross section dimension, 𝑡 denotes the time series dimension, 𝑥𝑖𝑡  is 𝑘𝑥1 vector of observed time-

varying regressors, 𝛼𝑖 are individual intercepts, 𝛽𝑖are slope coefficients. The hypotheses are written as follows: 

 𝐻0: 𝜌𝑖 = 𝜌𝑗𝑖 = 𝑐𝑜𝑟(𝜀2,𝑖𝑡 , 𝜀2,𝑗𝑡) = 0 

 𝐻1: 𝜌𝑖𝑗 = 𝜌𝑗𝑖 ≠ 0                                                                                                                                                          (6)                  

The CD test results are shown in table 2 below. 

Table 2. Cross Section Dependency Test          

             Test                                                    GDP  

Test Stat.               Prob.        
𝐹𝐷𝐼𝑖𝑛𝑓  

Test Stat.                Prob. 

𝐼𝑐𝑣 

Test Stat.                Prob. 

𝐶𝐷𝐿𝑀 (BP, 1980)                                                       167.113               0.000* 131.967                 0.000* 124.706                  0.011* 

𝐶𝐷𝐿𝑀 (Pesaran, 2004)                                              -2.573                  0.000* -2.116                    0.017* -0.403                   0.344 

(*) Symbols the significance of probability at 5 % level. According to table 2, probability values of variables are 

significant except (𝐶𝐷𝐿𝑀  𝑃𝑒𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 2004, 𝐼𝑐𝑣 0.344) so the null hypothesis which claims that there is no cross section 

dependency is rejected. Cross sectional dependency exists for cross section units. 

Before co-integration test one of the second-generation unit root tests were applied for panel data. Multifactor unit 

root test which is developed by Pesaran et al. (2013) takes into account the cross sectional dependency. Multifactor Error 

Structure is a prerequisite for CCE (Common Correlated Effects) Model. There are two different test statistics are 

estimated; CIPS (cross-sectional augmented panel unit root test) which has developed from Pesaran’s (2007) paper and 

later expanded with a new CSB (simple average of cross-sectional augmented Sargan-Bhargava) statistics. Basically, the 

purpose of this unit root test is to eliminate the error structure of common factors (autocorrelation) for empirical studies 

in macroeconomic theory with the context of (output, unemployment, interest rates, investment rates etc.). 

Test statistics are estimated as follows (Pesaran et al. 2013, 96); 

𝐶𝐼𝑃𝑆𝑁𝑇
∗ = 𝑁−1 ∑ 𝑡𝑖

∗(𝑁, 𝑇)𝑁
İ−1                                                                                                                                        (7) 

𝐶𝑆𝐵𝑁𝑇 = 𝑁−1 ∑ 𝐶𝑆𝐵𝑖
𝑁
𝑖−1 (𝑁, 𝑇)                                                                                                                                   (8) 

N refers the number of cross-sectional unit and T refers time. 𝑡𝑖
∗(𝑁, 𝑇) is the distribution of sample. Null hypothesis 

claims that for all 𝑖’s (1,2,3, … , 𝑁) 𝐻0: 𝛽𝑖  cross section units have unit root or not co-integrated (Pesaran et al. 2013, 99). 

CSB test statistic has been calculated with stochastic simulation method. Therefore, series whether or not linear, or even 

in the existence of autocorrelation, the calculated test statistics are reliable and superior then CIPS statistics in this respect. 

Table 3. Multifactor Error Structure Unit Root Test Results 

  Constant  Constant and Trend  

 Lags Stat. 
Critical Value 

(k=2)(%10) 
Stat. 

Critical Value 

(k=2) (%10) 

𝐶𝐼𝑃𝑆𝑚 0 -3.199 -2.53 -3.004 -2.79 

GDP 1 -2.076* -2.42 -1.302* -2.73 

 2 - -2.21 - -2.57 

 3 - -2.07 - -2.48 

 4 - -1.85 - -2.54 

𝐶𝑆𝐵𝑚 0 0.259 0.320 0.101 0.114 

GDP 1 0.336* 0.258 0.116* 0.097 

 2 0.258* 0.207 0.085* 0.079 

 3 0.180* 0.151 0.042 0.058 

 4 0.092 0.102 0.072* 0.038 

𝐶𝐼𝑃𝑆𝑚 0 -3.030 -2.53 -2.831 -2.79 

𝐹𝐷𝐼𝑖𝑛𝑓  1 -2.302* -2.42 -2.366* -2.73 

 2 - -2.21 - -2.57 

 3 - -2.07 - -2.48 
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 4 - -1.85 - -2.54 

𝐶𝑆𝐵𝑚 0 0.136 0.320 0.060 0.114 

𝐹𝐷𝐼𝑖𝑛𝑓  1 0.182 0.258 0.086 0.097 

 2 0.243* 0.207 0.070 0.079 

 3 0.217* 0.151 0.045 0.058 

 4 0.155* 0.102 - 0.038 

𝐶𝐼𝑃𝑆𝑚 0 -2.553 -2.53 -2.775* -2.79 

𝐼𝑐𝑣  1 -1.778* -2.42 -2.863 -2.73 

 2 - -2.21 - -2.57 

 3 - -2.07 - -2.48 

 4 - -1.85 - -2.54 

𝐶𝑆𝐵𝑚 0 0.412* 0.320 0.157* 0.114 

𝐼𝑐𝑣  1 0.169 0.258 0.122* 0.097 

 2 0.097 0.207 0.082* 0.079 

 3 0.065 0.151 0.050 0.058 

 4 0.013 0.102 0.069* 0.038 

CIPS and CSB statistic’s critical values are taken from Pesaran et al. (2013)’s study. Vide CIPS; constant model in 

page 108 table B1; constant and trend model in page 110 table B2. Vide CSB; constant model in page 112 table B3; 

constant and trend model in page 114 table B4. * indicates calculated statistical value is greater than the table critical 

value which is 10 % and k symbols the number of independent variables of the regression. So variables contain unit roots 

at level and but their first difference I (1) is stationary. 

The results obtained from the panel unit root tests indicate that it is necessary to use second generation co-integration 

test which takes into account cross sectional dependency. So I preferred to use Durbin Hausmann test which has developed 

by Westerlund in 2008. This test takes into account the cross section dependence through common factors. Moreover, it 

gives effective results when the number of observations (N) and the time dimension (T) is small. 

The common factor is expressed as follows using the following equations (Westerlund 2008, 199); 

𝑧𝑖𝑡 = �́�𝑖𝐹𝑡 + 𝑒𝑖𝑡                                                (9) 

𝐹𝑗𝑡 =  𝜌𝑗𝐹𝑗𝑡−1 + 𝑢𝑗𝑡−1                                                                                                         (10) 

𝑒𝑖𝑡 =  𝜙𝑖𝑒𝑖𝑡−1 + 𝑣𝑖𝑡                                                                                                                                    (11) 

  

𝐹𝑡 denotes common factor and 𝐹𝑗𝑡 is the 𝑘 size form of common factor. While 𝑗 = (1,2, … , 𝑘) and 𝜌𝑗<1 (for all j's) 

are in equation number (10), 𝐹𝑡 is stationary. The assumptions of error process for DH co-integration test as follows 

(Westerlund 2008, 200); 

 

- The avarage of  𝑣𝑖𝑡  is zero for all cross section units. 

-for all cross section units E (𝑣𝑖𝑡  𝑣𝑘𝑗) = 0;  (j ≠ k, t ve j). 

-var (𝑣𝑖𝑡) = 𝑤𝑖
2 < ∞ and var (𝑤𝑖𝑡) > 0 positive. 

-E (𝑢𝑡) = 0 and var(𝑢𝑡) < ∞ dir. 

-𝑌𝑖𝑡~ 𝐼(1). 

-𝑋𝑖𝑡~𝐼(0), 𝑋𝑖𝑡~𝐼(1), 𝑖 ≠ 𝑗. 

 

There are two different test statistics are calculated for DH test. 𝐷𝐻𝑔 (when cross sections are heterogeneous) and 

𝐷𝐻𝑝 (when cross sections are homogeneous). The null hypothesis asserts that there is no co-integration for all cross 

section units The results obtained are as follows. 

Table 4. DH Co-integration Test Results 

DH Test Test Stat. Prob. 

𝐷𝐻𝑔 (group) 2.146 0.016* 

𝐷𝐻𝑝(panel) 1.985 0.024* 



Saglam, Y. / Journal of Yasar University, 2017, 12/46, 123-135 

 

130 
 

(*) Symbols the significance of probability at 5 % level. Table 4 shows that probability (because of the homogeneity, 

I considered (𝐷𝐻𝑝boostrap values) is less than 0.05 and statistically significant. The existence of a co-integrated 

relationship between cross section units has been proved and the null hypothesis is rejected. 

Dumitrescu and Hurlin (2012) test which can be used not only to estimate homogeneous or heterogeneous cross section 

units but also whether or not co-integration among variables (Dumitrescu and Hurlin 2012,1). This test has similarities to 

Granger causality test but it refers to the mean of Wald test statistics calculated for Granger causality test (Dumitrescu 

and Hurlin 2012, 1).  

There are three different test statistics which are calculated in Dumitrescu and Hurlin (2012) panel causality test are 

written as follow (Dumitrescu and Hurlin 2012, 4-5): 

𝑊𝑁,𝑇
𝐻𝑛𝑐 =

1

𝑁
∑ 𝑊𝑖,𝑇

𝑁
𝑖=1                                      (12) 

𝑍𝑁,𝑇
𝐻𝑛𝑐 = √

𝑁

2𝐾
(𝑊𝑁,𝑇

𝐻𝑛𝑐 − 𝐾)   𝑑

𝑁,𝑇→∞
    𝑁(0,1)                                  (13) 

 𝑍𝑁,𝑇
𝐻𝑛𝑐 =

√𝑁[𝑊𝑁,𝑇
𝐻𝑛𝑐−𝑁−1 ∑ 𝐸𝑁

𝑖=1 (𝑊𝑖,𝑇)]

√𝑁−1 ∑ 𝑉𝑎𝑟(𝑊𝑖,𝑇)𝑁
𝑖=1

   
𝑑

𝑁,𝑇→∞
    𝑁(0,1)                                                (14) 

Null and alternative hypotheses are below (Dumitrescu and Hurlin 2012, 4): 

𝐻0: 𝛽𝑖 = 0 ∀𝑖= 1,2, … , 𝑁   

𝐻1: 𝛽𝑖 = 0 ∀𝑖= 1,2, … , 𝑁1 and  𝛽𝑖 ≠ 0 ∀𝑖= 𝑁1 + 1, 𝑁1 + 2, … , 𝑁   

When the 𝐻0 hypothesis is rejected, it shows that there is a causality relationship between the variables. 

Test results are shown in tables below: 

Table 5. Dumetriscu-Hurlin Causality Test Results for FDI and GDP 

Null Hypothesis Test 
Statistics 

Prob. 

GDP does not Granger 

cause FDI 

Whnc 
1.507 0.128075 

 Zhnc 1.342 0.161993 

 Ztild 0.754 0.300022 

FDI does not Granger 

cause GDP 

 

Whnc                3.003 
             0.004392* 

 Zhnc 5.299 3.13E-07 

 Ztild 3.851 0.000239 

(*) Symbols the significance of probability at 5 % level. According to the findings presented at table 5, it is possible 

to say that there is one-way causality from foreign direct investments to economic growth during the period of 1995-2014 

for selected transition countries as expected. Because only FDI’s Whnc probability (0.004) is smaller than 0.05 and 

significant, the rest of test statistics and probabilities are insignificant.  

Table 6. Dumetriscu-Hurlin Causality Test Results for Icv and GDP 

Null Hypothesis Test 
Statistics 

Prob. 

GDP does not Granger 

cause Icv 
Whnc 0.653 0.322187 

 Zhnc -0.916 0.262216 

 Ztild -1.102 0.238876 

Icv does not Granger 

cause GDP Whnc 2.161 
0.038567* 
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 Zhnc 3.073 0.003545* 

 Ztild 2.109 0.043105* 

(*) Symbols the significance of probability at 5 % level. Given results in table 6 show that there is one-way causality 

from composite index to economic growth. Because only Icv’s Whnc, Zhnc and Ztild test’s probability values are smaller 

than 0.05 and significant. 

Table 7. Dumetriscu-Hurlin Causality Test Results for Icv and FDI 

Null Hypothesis Test 
Statistics 

Prob. 

FDI does not Granger 

cause Icv 
Whnc 1.024 0.235977 

 Zhnc 0.065 0.398409 

 Ztild -0.244 0.386150 

Icv does not Granger 

cause FDI Whnc 1.019 
0.237239 

 Zhnc 0.051 0.398409 

 Ztild -0.255 0.386150 

Table 7 shows that, there is no causality between foreign direct investments and composite index. Because all the 

test’s probability values are over 0.01, 0.05, 0.10 and they are insignificant. 

Determining the direction of the causality between variables is the basis of the empirical part. However, it is not 

sufficient alone, to see which variables are contributing more to the economic growth in the long term, coefficients must 

be estimated. Common Correlated Effect (CCE) Model which has developed as a new prediction approach by Pesaran 

(2006), because of panel data models include unobserved common factors so it is necessary to consider this multifactorial 

error structure of given external individual regressors. The main idea is to filter the individual-specific regressors by 

means of cross-section averages such that asymptotically as the cross-section dimension tends to infinity, the differential 

effects of unobserved common factors are eliminated (Pesaran 2006, 967). 

CCE approach, which consists of approximating the linear combinations of the infeasible factors by cross section 

averages of the dependent and explanatory variables, and then running standard panel regressions augmented with these 

cross section averages. Both pooled and mean group estimators of CCE are proposed, depending on the assumption 

regarding the slope homogeneity (Pesaran 2013, 24). The CCE mean group estimator is a simple average of the estimators 

of the individual slope coefficients (Pesaran 2006, 982):  

�̂�𝑀𝐺 =  𝑁−1 ∑ �̂�𝑖
𝑁
𝑖=1                                                                                                                                                     (15) 

The CCE pooled estimator is below (Pesaran, 2006: 986): 

�̂�𝑃 = (∑ 𝜃𝑖𝑋𝑖
′�̅�𝑤𝑋𝑖

𝑁
𝑖=1 )−1 ∑ 𝜃𝑖𝑋𝑖

′�̅�𝑤𝑦𝑖
𝑁
𝑖=1                                                         (16) 

After Monte Carlo experiments (1a, 1b, 2a and 2b) it has seen that CCEMG and CCEP estimators are giving effective 

results even in small samples and CCEP estimator superior than the CCEMG in the condition of homogeneity vice versa 

(Pesaran 2006, 992). One of the advantages of this method is long-term coefficients for each cross section unit can be 

individually calculated. Thanks to this, it is possible to see and evaluate results for each country separately. The following 

tables (9-10) give the long-term regression coefficients of the cross section units. 

Table 8. CCEP Test Results  

                             Dependent Variable: GDP 

Independent Variables SE(NW) T(NW) 

𝐹𝐷𝐼𝑖𝑛𝑓  0.071209 -1.62012 

𝐼𝑐𝑣 0.715445 0.67401 
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I reported pooled CCE coefficients because the data is homogeneous. The significance of standard deviation (SE) and 

Newey west (NW) type t-statistic (for N x T = 14 x 20, bias: -0.11, RMSE: 9.55, size: 6.90, power: 10.95 with rank 

deficiency) can be seen from table 4, experiment 2b in Pesaran (2006) page 997. According to the results presented on 

table 8, it’s seen that in contrast to the theory, in the long term there is a negative relationship between economic growth 

and foreign direct investments. When the FDI increases % 1, economic growth rate decreases % 0.0162. But the composite 

index has positive (0.67) effect on GDP as expected. 

Table 9. CCE Estimates for All Cross Section Units 

Cross Sections 𝐹𝐷𝐼𝑖𝑛𝑓  SE. 𝐼𝑐𝑣  SE. T From To 

Albania 0.458 0.646 2.303 2.547 20 1995 2014 

Bulgaria -0.065 0.166 -0.049 2.010 20 1995 2014 

Bosnia H. -0.531 1.285 -4.728 11.479 20 1995 2014 

Croatia -0.151 0.092 1.611 1.691 20 1995 2014 

Czech R. -0.023 0.149 0.053 0.622 20 1995 2014 

Estonia -0.208 0.081 1.521 2.061 20 1995 2014 

Hungary -0.478 0.254 3.630 1.316 20 1995 2014 

Latvia 0.902 0.373 1.165 3.117 20 1995 2014 

Lithuania -0.858 0.346 4.924 2.430 20 1995 2014 

Poland 0.269 0.130 -1.070 0.768 20 1995 2014 

Romania 0.298 0.202 5.126 1.761 20 1995 2014 

Macedonia -0.392 0.178 -0.458 0.615 20 1995 2014 

Slovak R. -0.087 0.070 -0.398 1.623 20 1995 2014 

Slovenia 0.348 0.227 3.397 1.967 20 1995 2014 

SE represents Newey west type standard deviation and T represents length of time period from 1995 to 2014. The 

results show that in Albania, Latvia, Romania and Slovenia foreign direct investments and composite index have positive 

contributions to economic growth in contrast to Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Slovak Republic. Some 

countries have special and opposite situation. For example; in Croatia, Czech Republic, Hungary, Estonia and Lithuania 

FDI has negative coefficients but composite index has positive coefficients. Poland is the only exception for composite 

index has negative but FDI has positive contribution to the economic growth. 

5. Conclusion 

In general transition economies includes the countries of Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union. This 

term can be wider with World Bank’s 2002 definition which adds Bosnia and Herzegovina, the Federal Republic of 

Yugoslavia (later Serbia and Montenegro) as transition economies and in 2009, Kosovo is listed as a transition economy. 

Essentially, all countries which attempt to change their basic constitutional structures and elements from closed central 

structured economy to free market economy can be named as transition economies. It is a special branch of economics 

and has become popular after the collapse of Communism in Central and Eastern Europe.  

This paper examined the causality between foreign direct investment net inflows and economic growth per capita for 

14 European transition economies during the period 1995-2014 with panel causality analysis and long term coefficients 

are estimated with CCE Model. The time period before 1995s couldn’t add to the time series due to lack of data. A 

composite index has been developed with principal component analysis to see the effect of determinants of FDI on FDI 

and on GDP per capita as well. The empirical results demonstrate the presence of one-way causality from financial 

development and composite index to economic growth. Unfortunately, there is no causality between foreign direct 

investments and composite index. In contrast to the theory, in the long term foreign direct investment contributes 

negatively to economic growth when the FDI increases % 1, economic growth rate decreases % 0.0162. But the composite 

index; determinants of FDI contribute positively as expected (0.67) on GDP.  

The long term coefficient estimations show for each country that; in Albania, Latvia, Romania and Slovenia foreign 

direct investments and composite index have positive contributions to economic growth in contrast to Bulgaria, Bosnia 

and Herzegovina, Macedonia, Slovak Republic. Transition ways have varied quite a lot in practice. Some economies have 

been trying to adapt market reforms for several decades, while the rest is proportionally recent adopters (such as; Republic 

of Macedonia, Serbia and Montenegro). So in conclusion it can be normal to see that result in those late comer transition 

economies. 
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In some countries special and opposite situation has observed. For example; in Croatia, Czech Republic, Hungary, 

Estonia and Lithuania FDI has negative coefficients but composite index has positive coefficients. Also Poland is the only 

exception for composite index has negative but FDI has positive contribution to the economic growth because the 

transition has started in 1991 with their attempt. According the EBRD’s measure the transition indicators of the transition 

economies had stack in transition. Price liberalization, privatization (especially with foreign banking and small scale) and 

liberalization of trade and foreign exchange markets almost completed at the end of the 1990s. However structural 

transition slowed down such as; economic reforms, governance, foreign competition policy and remained under the 

developed European countries.  

The recent transition studies suggest that the gap in income per person between 1994 and 2004 could been driven by 

sustainable growth in productivity and foreign capital stock which came with FDI. Also weak political institutions and 

interest groups had hindered economic reform during the transition. This suggests that FDI cannot be used as a policy 

implication alone to support economic growth in selected countries. Because the composite index cannot attract (no 

causality) FDI as pointed out in the present literature.  FDI does not answer all the problems of transition economies came 

from their weak politic and economic structures, but still guides as a good tool. 
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Öz: Teknolojik, ekonomik, siyasi ve sosyal alanda meydana gelen gelişmeler toplumların kültür yapılarında değişimlere sebep olmakta ve buna bağlı 

olarak farklı zaman diliminde doğan kuşaklar farklı karakteristik özellikler göstermektedirler. Her dönem içerisinde yaşanan belli devrim yaratan 

olaylar zamanın akışıyla değişiklik gösteren kuşakların mevcut olaylara bakış açısını etkilemiş, farklı algı ve beklentilerin oluşmasına ve örgüt 
içerisinde iletişim problemleri yaşanmasına sebep olmuştur. Zaman içerisinde meydana gelen bu değişimler örgütsel davranışları ve dolayısı ile iş 

dünyasını da belirgin şekilde etkilemiştir. Bugün birçok yönetici kuşaklar arası farklılıkları anlamak ve örgütleri başarılı, verimli bir şekilde 

yönetmek için yoğun bir çaba sarf etmektedir. Bu araştırmada kısa bir zaman içerisinde çalışma hayatındaki yönetimi ve liderliği devralacak Y 
kuşağı adıyla bilinen 1980-2000 yılları arasında doğmuş çalışanların iş değerleri ve liderlik beklentileri analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda 

katılımcı farklı kuşak temsilcilerinin iş değerleri, kuşaklara göre etkili liderin kişisel özellikleri, etkili liderlik stili,  liderin etkileme mekanizması ve 

lider üye etkileşimi temaları hakkında farklı görüşlere sahip olduğu, buna karşılık liderin koçluk ve mentorluk, arabuluculuk, değişim yönetimi,  farklı 

kuşakları anlama becerileri ile kararlara katılım konularında ortak görüşler izlediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Y Jenerasyonu, Kuşak Farklılıkları, Yönetim Algısı 

Abstract: Technologic, economic, politic and social developmentshave been caused the changes on the cultural structure of societies and depend on 
thissituation the generations which had been borned in the different periods have been shown different characteristic traits. The perspective of the 

generations which travels within time had been effected by the revolutionary events that were lived in each period and it cause ddifferent perceptions 

and comunication problems in the organization. These changes occurring overtime has affected organizational behavior and in return to bussiness 
world significantly. Today most of the managers show intensive effort to understand the difference between various generations and to be able 

manage organization succesfully and efficiently. The aim of this research is to analyze the job values and leadership expectations of the employees 

who were born between 1980-2000 and identified as a generation-Y and who will be the managers and leaders of the worklife  in the foreseeable 
future. The study results show that participants of generation X and Y have different perceptions about job values, characteristics of effective leaders, 

effective leadershipstyles,  influence mechanism of leaders and leader -member exhange themes On the otherhand they have common opinions on 

leadership qualifications of coaching and mentoring, negotiation, change management, and.understanding of different generations and participation 

in decision making. 

KeyWords: Leadership, Generation Y, GenerationDifferences, Management Perception 

1. Giriş 

 
Gelişen teknolojinin ve küreselleşmenin etkisi ile herşeyin değiştiği ve sınırların ortadan kalktığı günümüzde 

toplumların yapılarında, inançlarında, kişisel beklentilerinde, tutum ve davranışlarında oluşan farklılaşmalar iş 

dünyasında da belirgin bir şekilde gözlemlenmiştir. Yakın dönemlerde dünyaya gelen insanların benzer karakteristik 

özellikleri taşıması araştırmacıların kuşak kavramı ve kuşakların özelliklerine olan ilgisini arttırıp bu konu hakkında 

odaklanmasına sebep olmuştur. Her kuşağın kendi tercihleri, beklentileri ve öncelikleri vardır.Örgütler, organizasyonda 

bulunan kişilerin kendi oluşturdukları değerler ile amaç ve hedeflerinin uyum sağlamasını, kişilerin belirlenen amaç ve 

hedefler yönünde hareket etmesini arzularlar.Her birey yaşadığı dönem içerisinde gelişen önemli olaylar ve bulunduğu 

coğrafya kapsamında farklı kişisel özellikler gösterip, farklı beklentiler ve farklı amaçlara sahiptirler. Bugün iş 

dünyasında dört farklı kuşak birlikte çalışmakta ve her biri farklı çalışma tarzlarına, liderlik beklentilerine ve motive 

olma yollarına sahiptir. Yapılan araştırmalar sonucu iş dünyasının büyük bir kısmını oluşturan ve önümüzdeki süreç 

içersinde yönetici vasfına da sahip olacak olan Y kuşağı teknolojinin ve küreselleşmenin de etkisi ile kendinden önce 

gelen kuşaklardan çok farklı bir profil izlemektedir.Türkiye’deki dinamik işgücü yapısı düşünüldüğünde önemli bir 

kısmını genç nüfus oluşturmaktadır. Türkiye İstatistik kurumundan elde edilen veriler baz alındığında ülkemizdeki 

istihdamın büyük bir kısmını 1965 – 1979 yılları arasında doğan X kuşağı ile 1981 – 2000 yılları arasında doğan Y 

kuşağı oluşturmaktadır. Yani bir yandan iş konusunda tecrübeli ancak yenilenen teknolojik kavramlar üzerinde yetersiz 

bir çalışan profili; diğer taraftan ise yüksek eğitim düzeyine ve geniş küresel bilgiye sahip, deneyimsiz ancak karar 

alırken korkusuz ikinci bir çalışan profilinden söz edilebilir. Birinci profilden çok farklı olarak kolayca iletişime 

geçebilen, sadakati düşük, bilgiye kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilen, sürekli öğrenme arzusuna sahip, takım odaklı ve 

esnek çalışmayı seven, işyerine yenilik ve enerji getiren bir nesil olarak tanımlanan Y jenerasyonun, iş yaşamındaki 

beklentileri ve liderlik algılamalarının da farklı olması beklenmektedir. 
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Kuşak kuramının temel ilkeleri ilk kez Alman sosyolog Karl Mannheim tarafından öne sürülmüştür. Dr. Karl 

Mannheim’a göre aynı kuşağa veya yaş gurubuna ait olmak demek toplumsal ya da tarihsel süreç içerisinde ortak bir 

konumu paylaşan bireyler olmak demektir ve böylece söz konusu bireyler olası deneyimlerine göre belirli aralıklarla 

sınıflandırılabilmektedir (Mannheim, 1928; aktaran Pendergast, 2009:506). Kupperschmidt (2000) yaptığı kuşak 

tanımında aynı yıl, yaş, bölge ve kritik değişim dönemlerinde belirli yaşam olaylarını paylaşan; Palese, Pantali ve Saiani 

(2006) ise aynı zaman dilimi ve kültürde doğan kişileri ele almıştır (Barford vd., 2011: 65). 

Harris (2005)’e göre 1925 -1945 tarihleri arasında doğan sessiz kuşak üyeleri köklerini derin askeri olgulardan 

almaktadırlar (Dorsey, 2010:36). Bu kuşağa göre patronlar saygı duyulması gereken kişilerdir ve verilen emirlere itaat 

edilmelidir (Crampton ve Hodge, 2009:1).Sadıktırlar, fikir ayrılıklarında sessiz kalmayı tercih ederler, çatışmalardan 

hoşlanmazlar. Saygı duyulan, net uzun dönemli hedefler koyabilen, adil ve tutarlı, iş beklentilerini açıkça ifade eden 

yöneticilerle çalışmayı tercih ederler (Bursch ve Kelly, 2014:4). 

1946-1964 tarihleri arasında doğan bebek patlaması kuşağındakiler ise iş güvenliğine inanırlar ve içinde 

bulundukları şirketin emekliliğe kadar onları güvence içerisinde tutacağı düşüncesine sahiptirler (Civilservice, 

2014:12). Rekabetçi yapıları işkolik doğasını ortaya çıkarır. Ayrıca iyi ünvanlara sahip olmak, iyi para kazanmak, 

büyük ofisler ve özel park yerleri gibi ödüllendirme beklentisi içerisindedirler (Kim, 2008:24). İş yerindeki rekabet 

ortamı kişisel gelişimlerini destekler (Harber, 2011:31). 

X kuşağı ( 1965 –1979-Baby Busters) en küçük demografik jenerasyon olma özelliği gösterir. X Kuşağı kavramı 

içerisindeki X tanımı herhangi bir kimliğe sahip olmayan veya kimse tarafından önemsenmeyen anlamına da 

gelmektedir (Highbeam, 1994). Özgürlüğüne düşkün ve bireyseldirler. Uzun süreçli kariyer sağlayacak alternatiflere 

açıktırlar. Ebeveynleri gibi işkolik değildirler. Loysk (1997 aktaran Denham ve Gadbow, 2002:12)’a göre bu kuşak 

üyeleri aileleri ile daha fazla zaman geçirebilmek ve daha eğlenceli aktivitelere yer ayırabilmek için işte daha az zaman 

geçirmeye çabalarlar.Bu kuşak ile beraber çok kültürlülük ve küresel düşünce norm haline gelmiştir. Bilgisayarların 

büyüyen etkisini deneyimlemişlerdir (Williams ve Page, 2011:6). Olumlu nitelikleri; teknolojik bilgileri dikkate 

almaları, otorite ile korkutulamamaları,  yaratıcı, bağımsız ve uyumlu olmalarıdır. Olumsuz nitelikleri ise; sabırsızlık ve 

deneyim eksikliği olarak özetlenebilir (Wallace, 2007:5). Her konuda şüpheci, karamsar ve hayal kırıklığına uğramış 

olsalar da yüksek bir eğitim seviyesine sahiptirler ve alışılmışlıkları sorgularlar(Williams ve Page, 2011:6). 

Y Kuşağı 1980-2000 yılları bebek patlaması kuşağının büyük bir çoğunluğunun bir kenara çekilip kendi mini 

boomerlarını yaratma kararı aldığı yıllar olarak karşımıza çıkmaktadır (Paula, 2004:3). Genel olarak X kuşağıyla benzer 

karakterleri çok fazladır. Değişimden hoşlanırlar ve işleri güvenli bir şeklide yapmanın önemli olduğunu düşünmezler 

(Hart, 2006).Teknolojiye bağımlı, değişime açık, sabırsız ve sadakatsiz, kolay tatmin olmayan, emir almayı sevmeyen 

birden fazla işi aynı anda yapabilen hırslı bir yapıya sahip oldukları da belirtilmektedir (Çatalkaya, 2008; Myers ve 

Sadaghiani, 2010).  

Literatürde 2000 ve sonrası doğanlar Z kuşağı olarak adlandırılır. Z kuşağı üyeleri yeni teknolojilere olan 

merakları sayesinde internet avantajı sağlayan yerlerde bulunabilirler (Harber, 2011:38). Değerleri özgünlük ve 

gerçekçiliktir, küreseldirler ve geniş kuşak karışımlarından farklılaşırlar. Misyon sahibi olmaya hazır, inançlı ve 

iyimserdirler. Yeni medya, sanal arkadaş ve teknoloji ile gelen diğer güçlerden etkilenirler (Williams ve Page, 2011:10). 

Tablo 1’de kuşakların karakteristik özellikleri ile tarihi, ekonomik ve sosyal alanda oluşan belirli yaşam 

olaylarının kısa bir özeti verilmiştir. 1980-2000 yılları arasında doğan bireylerden oluşan Y Kuşağı'nı meydana getiren 

kavramlara örnek olarak 1986'daki 7 astronotun ölümüyle sonuçlanan Challenger Uzay Mekiği kazası, 1990'larda 

Körfez Savaşı'nın takip ettiği 1989'daki Berlin Duvarı'nın yıkılışı ve 11 Eylül saldırıları gösterilebilir. Popüler kültürün 

etkisi ile bu olaylar kuşak üyeleri tarafından televizyon aracılığı ile izlenmiştir (Dorsey, 2010:16). Casben (2007) 

tarafından yapılan bir araştırmada önceki kuşaklardan farklı olarak bu kuşağın otoriteye karşı çok daha düşük saygı 

gösterdikleri ifade edilmiştir. Bu kuşak yeni teknolojiler ve popüler kültürlerin etkisiyle sabırsızdır. Üyeleri yüksek 

eğitim düzeyine sahiptir ve teknoloji ile bilgiye olan yatkınlıkları işlerin nasıl yapıldığını sorgulayan bir kişilik özelliği 

taşımalarını sağlamıştır. Deneyim eksikliklerine rağmen aşırı özgüvene ve maaş konusunda gerçekçi olmayan 

beklentilere sahiptir. Aynı zamanda bu kuşağın büyük bir bölümü iş yaşamının bir parçası olarak daha fazla seyahat 

etme fırsatları, eğitim ve sosyal aktivite beklentileri içerisindedir. Y’ler ‘‘Söylendiği gibi yap’’ yönetim tarzına uyan 

bireyler değillerdir (Casben, 2007 aktaran Cairncross ve Buultjens, 2007:6). 

 

 

Tablo 1.  Dünya Literatüründeki Kuşakların Karakteristik Özellikleri ve Yaşamlarında Meydana Gelen Önemli 

Gelişmeler 

Kuşakların Doğum 

Yılı 

Gelenekselciler 

(1925-1945) 

Bebek Patlaması 

Kuşağı 

(1946-1964)  

X Kuşağı 

(1965-1980)  
 Y Kuşağı (1980-2000) 

Önemli Üretimler Otomobil Televizyon Kişisel Bilgisayar Tablet / Akıllı Telefon 

 

İletişim Yolları 

 

Yazılı Mektup 

 

Telefon 

 

E-mail / Mesaj 

 

Sosyal Medya 

 



Kelgökmen İlic, D., Yalçın, B. / Journal of Yasar University, 2017, 12/46, 123-135 

138 

Genel Görünüş Pratik Optimist Şüpheci Ümitli / İyimser 

Meslek Ahlakı Kendini İşe Adamış Hırslı Dengeli İddialı 

Etkilendikleri Lider 

Tarzı 
Hiyerarşi  Fikir Birliği Yeterlilik / Beceri Başarı 

İlişkilerdeki 

Tutumu 
Fedakar Tatminkar 

Kendini Adamaya 

İsteksiz 
Sadakati Düşük 

İşyerinde Ödüller 

‘İyi bir iş 

memnuniyeti, iş 

güvenliği ile 

sağlanır’ 

‘Para, ünvan, takdir’ 
‘Serbestlik, en yüksek 

ödüldür.’ 

‘İşini amaca sahip 

olarak gör’ 

İşyerinde Eğitime 

Bakış Açısı 

‘Ben zor yolla 

öğrendim, sen de 

yapabilirsin’ 

‘Çok fazla eğitirsen 

iş yerini terk ederler’ 

‘Ne kadar çok 

öğrenirlerse o kadar 

çok kalırlar’ 

‘Sürekli öğrenme bir 

yaşam biçimidir’ 

Meydana Gelen 

Önemli Olaylar 

(Dünya) 

1929: Ekonomik 

Buhran 

1930:Sinema 

1940: 2. Dünya 

Savaşı 

 1945: Kore Savaşı 

1930-1960:İşçi 

Sendikası 

 

 

1950: Televizyonun 

ortaya çıkışı 

1955: Sivil Hakları 

Hareketi 

1957: Sovyetler 

birliğinin Sputnik 

uydusunun uzaya 

fırlatılması 

1960:Vietnam Savaşı 

1962: Küba Füze 

krizi 

1963: John F. 

Kennedy suikastı 

 

1967: Che Guevara'nın 

öldürülmesi 

1968: Martin Luther 

King suikastı 

1968: Sorbonne 

Üniversitesi İsyanı 

1969: İlk Aya İniş 

1969: Woodstock 

1970: Kadın özgürlüğü 

hareketi 

1973: Watergate ve 

enerji krizi 

1976: Tandyand Apple 

kişisel bilgisayarları 

 

1989: Berlin Duvarının 

Yıkılışı 

1981: MTV 

1984: AIDS 

1986: Challenger Afeti 

1995: Oklahoma City 

saldırısı 

1990s: Clinton-Lewinsky 

skandalı 

1999: Columbine Lisesi 

katliamı 

1980s-90s: İnternet ve 

ESPN'in ortaya çıkışı 

Meydana Gelen 

Önemli Olaylar 

(Türkiye) 

1923-1938: Atatürk 

Devrimleri 

1923-1950: Tek 

Partili Dönem 

1946-1960: Çok 

Partili Dönem 

1948-Türkiye, 

UNESCO üyesi-

İnsan Hakları 

Evrensel 

Beyannamesi 

imzalandı. 

1950-1960: 

Demokrat Parti 

Dönemi 

1960: 27 Mayıs 

Darbesi 

1961 Anayasası ve 

Artan Özgürlükler 

1971: 12 Mart 

Muhtırası ve TSK 

Müdahalesi 

1974: Kıbrıs Harekatı 

1980: 12 Eylül 1980 

Darbesi 

1982 Anayasası 

1980-1987: Siyasal 

Yasaklar Dönemi 

1983-1987: Özallı Yıllar 

1984 sonrası: PKK 

Örgütlenmesi 

1997: 28 Şubat 

Kararları 

2002- devam ediyor-

AKP İktidarı 

 

Gelişen Olaylar 

Sonucu Oluşan 

Karakter 

Özellikleri 

Risk Alma 

Konusunda İsteksiz 

Otoriteyi Savunan 

Sadık 

Tutarlı 

Yeniliklere Kapalı 

Çalışkan  

Detaycı 

Üretim Odaklı 

İdealist 

Sebatkar 

İş Odaklı 

Sadık 

Kendi Kendini 

Motive Eden 

Tutumlu 

Sanata ve Estetiğe 

Düşkün 

İdealist 

Materyalist 

Bireysel 

Kuşkucu 

Verilen Değere Karşı 

Ödüllendirme İstemi 

Optimst 

İş-Yaşam Dengesi 

Öğrenme İstekli 

Yeni Teknolojilere 

Uyumlu 

Takım Oyuncusu 

Resmiyetten Uzak 

Eğlenmeyi Seven 

Tüketim Odaklı 

Kaynaklar: Fenzel, 2013:22-23; Tolbize, 2008:8-9;Wikipedia, 2016 

 Kuşakların sınıflandırılma biçimi ve adlandırılması da kültürden kültüre değişiklik göstermektedir. Örneğin 

İsrail’de savaşlar kuşakların ayrımında belirleyici noktayken, ABD’de ise doğum oranları ile toplumsal etkisi büyük 

olan olaylar, kuşakların sınıflandırılmasında belirleyici olmuştur (Özer, vd., 2013). Kuşakların oluşumunda yaşanan 

sosyal, tarihi, ekonomik ve siyasal olayların büyük etkisi bulunmaktadır. Her ülkenin bu konudaki deneyim ve 
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yaşadıkları farklı olduğuna göre,  Amerika kaynaklı bu sınıflandırmanın, Türkiye bağlamı için geçerliliği kuşkulu 

olmaktadır (Gürbüz, 2015). Özellikle gelenekselciler ile bebek patlaması kuşağının başlangıç ve bitiş yılları ülkemiz 

açısından farklı dönemlerde olabilir. Bebek patlaması kuşağının bitişinde Amerika'da Kennedy suikastı önemli rol 

oynarken, Türkiye'de 1960 darbesi ve 1961 Anayasa değişikliği bu kuşağın bitişinde önemli olaylar olarak 

görülmektedir. Bununla birlikte yazın inceendiğinde araştırma kapsamındaki X  ve Y kuşaklarının diğer araştırmalarda 

da benzer yıllar temel alınarak değerlendirildiği ortaya çıkmaktadır (Dereli vd., 2015; Adıgüzel vd., 2014; Boztunç, 

2014; Özer vd., 2013; Keleş, 2011; Yelkikalan ve Altın,  2010).  

 

2. Liderlik Yaklaşımları  

Yöneticiler belirli sınır değerleri içerisinde çözüme yönelik dengelerin oluşmasını hedeflerlerken liderler ise zıt yönde 

çalışırlar (Workman ve Cleveland-Innes 2012:315). Yöneticiler sınırlı seçeneklerle çalışırken, liderler uzun süreli 

problemlere yeni yaklaşımlar oluştururlar ve yeni seçenekler meydana getirirler. Baskı ve kriz anında insan 

hareketlerini kontrol altında tutmak zordur ve stres altındaki çalışanlar fikir ayrılıklarına düşerek çatışmaya başlarlar ve 

yönetilmeleri zorlaşır. Böyle zamanlarda liderler, çalışanları belirlenen hedefler yönünde sahip oldukları görevlerine 

daha çok bağlanmaları ve stres ile baş edebilmeleri için yönlendirirler (Yeşilyurt, 2007:12-13). Lideri olmayan bir insan 

grubu olayları farklı şekilde gördüğü ve farklı çözüm yolları izlediği için hızlı bir şekilde çatışmaya ve anlaşmazlığa 

düşer (Mills, 2005:10-12). Liderlik ile ilgili temel yaklaşımlar bu bölümde özetlenmektedir. 

2.1. Özellikler Yaklaşımı 

 Liderin özelliklerinin, liderlik sürecini etkileyen en önemli faktörolarak ele alındığı Liderin Özellikleri veya Büyük 

Adamlar Yaklaşımı, liderolunamayacağını, ancak lider olarak doğulabileceğini belirtmekte ve liderinçeşitli özellikler 

bakımından diğer grup üyelerinden farklı kişilik özelliklerinesahip olması gerektiğini vurgulamaktadır (Coşar, 2011:9) 

2.2. Davranışsal Yaklaşımlar 

 Ohio State Üniversitesi Araştırmaları:1940’lı yıllarda RaphStogdill önderliğinde yapılmış büyük 

bir çalışmadır. Araştırmalar sonucunda göreve yönelik diğeri ise kişiye yönelik olmak üzere iki 

liderlik türü ortaya çıkmıştır. Kişiyi dikkate alma faktörü; liderin onu takip eden kişiler üzerinde 

yaratmış olduğu saygı ve güven anlayışı onlarla geliştirdiği ikili ilişkileri tanımlamaktadır. İnsiyatif 

faktörü ise liderin, belirlenen vizyon doğrultusunda yapılacak işin doğru ve zamanında gerçekleşmesi 

için gösterdiği tutumları ifade etmektedir (Koçel, 2010:578). 

 Michigan Üniversitesi Liderlik Çalışmaları: Michigan Üniversitesi araştırmacılar lider 

davranışlarını “işe dönük lider” ve “kişiye dönük lider “ olmak üzere iki kategori içerisinde 

sınıflandırmıştır. (Pazarbaş, 2012:27) İşe Yönelik Lider, çalışan performansı yakinen izler ve denetler. 

Yapılacak işle ilgili çalışanlarına açıkça bildirimde bulunur. Kişiye Yönelik Lider ise çalışanlarının 

memnuniyetine önem verir. Onların kişisel gelişimleri ve ilerlemeleri ile yakından ilgilenip gerekli 

kaynakların sağlanması için destekte bulunur (Demirel ve Kişman, 2014:693). 

 Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzı Matriksi: 1960 Yıllarda Blake ve Mouton liderlerin insan ve 

üretim ile ilgili olamak üzere iki temel faktör üzerinden oluşturdukları bir diyagramla davranış 

şekillerini açıklamaya çalışmışlardır. (Demirel ve Kişman, 2014:693) Kişiler arası ilişkilere yönelik 

ilgi boyutundaki liderler, işin yönetim veya teknik boyutu ile değil çalışanların memnuniyet dereceleri 

ile ilgilenirler. Liderler çalışanları ile kurduğu ilişkilerin uyumlu, pozitif ve yapıcı yönde 

geliştirmesini amaçlarlar. Üretime yönelik ilgi boyutunda liderin politika kararlarının niteliği, işlem 

ve süreçlerin kalitesi, destek hizmetlerinin kalitesi, iş verimliliği ve çıktı miktarı gibi konulara ilişkin 

tutumları ifade etmektedir. Üretime yönelik liderler, göreve uyarlanmış, görevin başarılması ve 

sonuçlarına odaklanmışlardır (Pazarbaş, 2012:29). 

 McGregor X ve Y Kuramları: X teorisine göre liderler astlarına, onlardan ne beklediklerini 

söylerler, görevlerini nasıl yerine getireceklerini öğretirler, yol göstericidirler ve herkesin patronun 

kim olduğunu bilmesini isterler. Y teorisine göre ise; liderler astlarına danışarak onların fikirlerini 

alır, planların içinde yer almaları ve kararlara katılmaları konusunda cesaret verirler (Doğanay, 2014: 

22). 
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 Likert’in Dörtlü Yaklaşım Modeli: Likert Michigan Üniversitesi çalışmalarının devamı olarak bu 

modeli geliştirmiştir ve liderlerin davranışlarına göre  dört sınıf altında inceler (Küçüközkan, 

2015:95): 

1. İstismarcı Otokratik: Çalışanlarına güvenmezler, çalışanlar işle ilgili konuları yöneticileri ile 

tartışma konusunda kendilerini özgür hissetmezler. Problem çözümlerinde astların fikirlerine yer 

verilmez. 

2. Yardımsever Otokratik: Kararlar yöneticiler tarafından verilir ancak işler yapılırken çalışanlar 

belirli bir serbestliğe sahiptir. Belirli konularda astların fikirlerine danışılır. 

3. Katılımcı: Çalışanlara kısmen güvenilir. Yöneticiler, amaçlarını belirlerken astlarından da fikir 

alırlar. Çalışanlar kendilerini fikirlerini belirtmekte serbest hissederler. 

4. Demokratik: Liker tarafından önerilen sistemdir. Çalışanlara tüm konularda güvenilir ve fikirleri 

alınır. Çalışanlar kendi düşüncelerini belirtmekte oldukça serbest hissederler. Sorun çözümünün bir 

parçasıdırlar.  

2.3. Durumsal Liderlik Yaklaşımı 

Bu yaklaşımda araştırmacılar liderliğin yapısının, örgüt kültürü, görev yapısı, yönetici tecrübeleri ve değerleri" gibi bir 

çok değişkenle farklılaştığnı savunmaktadır. Bu yaklaşıma göre her duruma uygun tek bir liderlik söz konusu değildir. 

Bu kuram; liderlerin işe göre gösterdiği tutum, İkili ilişkilerde sergilediği tavır, çalışanların söz konusu işi yaparken 

gösterdikleri iş tamamlama seviyeleri arasındaki etkileşimle bağlantılıdır. (Büyükmeşe ve Bakan, 2010:75) 

Genç kuşaklara göre etkili liderlerin önemli karakter özellikleri sırasıyla; ileri görüşlülük, hırslılık, yaratıcılık, 

esneklik, ilham vericilik, yenilikçilik, cesaret, hayalperestlik ve değişim yaratıcılığıdır. Liderler teknik olarak yetkin 

olmalıdır, çalışanlarda sorumluluk duygusu geliştirmelidir, görevlerin anlaşılır, yönetilebilir ve başarılabilir olduğundan 

emin olmalıdır, çalışanlarını bilgilendirmelidir, takipçileri ile empati kurar ve kişisel gelişimi için çabalar, zaman ve 

karar yönetimi konusunda başarılıdır (Amanchukwuvd.,2015:7-9). 

Liderler farklılaşan doğaya sahiptirler ve liderliğin tanımlanması karmaşık ve zor bir problemdir (Daft ve 

Andrew,2009:3).Otokratik liderlik tarzında, çalışanlar ve grup üyeleri takım ve örgüt için faydalı olacak konularda bile 

çok az öneride bulunma yetkisine sahiptir. Bu yönetim tarzının yararı, etkinliği yüksek olmasıdır. Kararlar çabuk verilir 

ve bu kararları gerçekleştirmek için gereken işler hızlıca yapılır. Dezavantajları ise çalışan memnuniyetinde azalmaya 

sebep olmasıdır. Bu yönetimin en başarılı olduğu durumlar kriz anlarıdır. Çünkü böyle zamanlarda kararlar tartışmasız 

ve hızlı bir şekilde verilmelidir (Amanchukwu vd.,2015:10). 

Demokratik katılımcı liderlik tarzı Tannenbanum ve Schmidt(1958) tarafından merkeziyetçi anlayışın olmadığı 

ve kararların çalışanlarla paylaşıldığı yönetim biçimi olarak tanımlanmıştır. Demokratik liderlik teoride her ne kadar 

olumlu görülse de yavaş bir süreç içinde ilerlediğinden uygulanabilir sonuçlar genellikle büyük bir çaba 

gerektirir(Ojokuku vd., 2012:204).Diğer bir risk faktörü ise yeterli tecrübe ve bilgiye sahip olmayan takım üyelerinin 

ürün ve hizmet kalitesinde büyük kayıplara neden olma olasılığıdır(Amanchukwu vd.,2015:10). 

Tam serbestlik tanıyan liderlik çalışanların işi kendi yöntemlerini kullanarak işlerini yapmalarına olanak sağlayan 

bir yönetim tarzıdır. Yöneticiler ihtiyaç duyulması halinde çalışanlara bilgi ve tecrübeleri ile destek olup, diğer koşullar 

altında etkileşimde bulunmazlar. En önemli avantajı takım üyelerine sağlanan bu özerklik ile yaratıcılıklarını geliştirip 

kendilerini yönetebilir hale gelmelerini sağlamasıdır. Takım üyelerinin kendi zamanlarını başarılı bir şekilde 

yönetemediği veya yeterli bilgi, beceri ve motivasyona sahip olmadığı durumlarda zarar oluşturabilecek bir yönetim 

tarzıdır (Amanchukwu vd.,2015:10). 

Karizmatik liderlik tarzına sahip kişiler takım üyelerine ilham verir, motive olmaları ve hedefler doğrultusunda 

ilerlemeleri için gerekli enerjiyi sağlar. Karizmatik gücün negatif yönü kendine güven duygusunun çalışanlardan çok 

liderlerde yer almasıdır. Bu izlenecek projelerde risk yaratabilir hatta örgütün bütününü olumsuz etkileyebilir 

(Amanchukwu vd.,2015:10). 

Vizyoner liderlerin; Koşulları değerlendirme becerisine sahip, değişiklik yaratmada olanaklar ve karşılaşılacak 

muhtemel riskleri görebilen, hedeflerini net, gerçekçi ya da olanakları ölçüsünde koyan vizyoner liderlerle bilgi ve 

teknoloji çağı olan günümüzde kurumların mevcut değişim ile uyum sağlayarak rekabet güçlerini ve verimliliklerini 

artırmaları için sürekli bir öğrenme ve kazanılan bilgiyi uygulamaya çevirme yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir 

(Pazarbaş,2012:54-55). 

 

2.4. Liderin Güç Kaynakları 

Sosyal değişim ilişkilerinde “güç” kavramının önemi ilk kez Emerson (1962) tarafından ortaya atılmıştır. Emerson 

(1962:32)’a göre, aktör A’nın aktör B üzerindeki gücü, A tarafından üstesinden gelinebilecek B’nin korunabilme 

miktarıdır. Temelde güç bir aktörün diğerine bağımlılığının içinde yer almaktadır. İlişkide diğer aktöre bağımlılığı daha 

az olan güç avantajını elinde tutmaktadır; bu da güç dengesizliğini doğurmaktadır (Kim vd., 2004:618). İlk  kez French 
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ve Raven (1959) tarafından “The Bases Of Social Power” eserlerinde ortaya konan güç kaynakları şu şekildedir (Maloni 

ve Benton, 2000:54; Hunt ve Nevin, 1974:187):  

 i’nin j üzerindeki ödül gücü; j tarafından i’nin kendisine ödül vereceğine inanması nedeniyle i’ye atfedilen güç 

 i’nin j üzerindeki zorlayıcı/ceza gücü: i tarafından j’nin istenilen sonucu vermemesi sonucu uygulanabilecek 

olası cezaya dayalı güç. 

 i’nin j üzerindeki yasal gücü: j’deki içselselleştirilmiş değerlerden kaynaklanan, i’nin j’yi etkilemek için yasal 

hakka sahip olması ve j’nin bu etkiyi kabul etme mecburiyeti  

 i’nin j üzerindeki özdeşleşme gücü: j’nin i’yi onun gibi olma veya onun kimliğini isteme yönünde 

kimlikleştirmesi 

 i’nin j üzerindeki uzmanlık gücü: j’nin belirli bir alanda i’ye atfettiği bilginin derecesine dayalı güç 

 Liderler de belirledikleri hedefler doğrultusunda izleyicilerini etkilemek için bu güç kaynaklarını 

kullanmaktadırlar. Yasal güç; liderin, diğerlerinin davranışlarını organizasyonda sahip olduğu statü ve mevki sayesinde 

etkileyebilme gücüdür. Bu gücün aşırı kullanılması halinde liderlik yapısında otoriterleşmeye gidilerek, çalışanlarda da 

verim azalması, iş memnuniyetsizliği, uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklara neden olabilmektedir (Bozkır, 2014:5). 

Ödüllendirme gücü liderlerin grup üyelerini ve takipçilerini elde dilen başarı karşında ücret artışı sağlama, terfi 

imkanları sunma, yetki ve sorumluluklarını arttırma, işleri daha sevilebilir hale getirme, takdir etme, iş zenginleştirme 

ve başarılarını övme, teşekkür yazısı gibi yöntemler kullanmasıdır (Akyüz ve Kaya, 2015:75). Uzmanlık gücü liderin 

sahip olduğu bilgi ve tecrübelerinden sağladığı güçtür. Eğer bir yönetici bilgili ve deneyimli olarak kabul görüyorsa onu 

takip eden grup üyeleri üzerindeki idare yeteneği kolaylaşır (Karpuzoğlu, 2010:159). Günümüzde teknolojinin ve 

globalleşmenin etkisi ile bilginin önemi gittikçe artmakta ve bu da liderlik gücünün önemini daha çok ortaya 

koymaktadır  (Pazarbaş, 2012:76). Liderlerin diğer bir önemli güç kaynağı özdeşleşme ve karizmatik güçtür. Astlarına 

ilham verebilmesi ve onların da  istek ve ümitlerini dile getirebilmesi karizmatik gücün temelini oluşturur. Burada bir 

konumdan veya şekil olarak bir ünvandan daha çok, liderin kişisel nitelikleri daha çok önem kazanmaktadır. Bu güç 

sayesinde astlar liderlerinin tutum ve davranışlarını daha kolay benimserler (Doğanay, 2014:14). Zorlayıcı güç korkuya 

dayanan güç yöntemidir. Takım üyelerini korkutan tüm unsurlar zorlayıcı güç kaynağı olarak algılanır. Bunlar, fiziki 

güç kullanımı, işe son verme, rütbe ve kademe azaltma veya sonlandırma, ücrette düşüş, zam engelleme gibi farklı 

cezalandırma davranışlarını içerir (Karpuzoğlu, 2010:158). 

3. Y Kuşağının İş Değerleri ve Liderlik Algısı 

Y kuşağı optimistik, işbirlikçi, açık görüşlü ve aceleci olarak tanımlanmaktadır. Y’ler her zaman ihtiyaçları peşinde 

koşan, vazgeçilmez olduğunu düşünen ve diğer kuşaklardan çok daha büyük beklentilerle iş dünyasına giren bireylerden 

oluşmaktadır. Başarılarını öğrendikleri yeni şeyler, edindikleri deneyimler ile geliştirdikleri yeteneklerinde tanımlarlar. 

Eğitime karşı gösterdikleri saygı nedeni ile önceki kuşaklardan daha çok akademik odaklıdırlar (Spiro, 2006:16).  

 Otoriteden hoşlanmayan bu kuşak yöneticilerini koçları ya da mentorları olarak görmekte, resmi ve hiyerarşik 

yöneticilerini “kötü yöneticiler” olarak tanımlamaktadır. Büyük bir kısmı sosyal ve eğlenceli iş ortamları tercih eder. 

Organizasyonun yürüttüğü vizyonda kritik pozisyonlarda bulunmayı ve kurumun geleceğine yönelik gerçekleştirilen 

yeni projelerin içinde olmayı tercih etmektedirler (Boztunç, 2014:33). Keleş (2011) tarafındna gerçekleştirilen bit 

çalışmada; Y kuşağı çalışanlarının gerek görev tanımlarında gerekse çalışma koşullarında esneklik beklentisi içinde 

oldukları, sıkı denetime tabi olmalarının kendilerini güvenilmediği algısı yaratarak motivasyonlarını olumsuz etkilediği 

belirlenmiştir. Araştırmada işyerinde kendilerini rahat hissetmelerinin Y kuşağının motivasyonunu etkileyen bir diğer 

unsur olduğu görülmüştür. Keleş’in 2013 yılında gerçekleştirdiği başka bir çalışmada ise “bağımsız olma”, “yaratıcılık 

eğilimi” ve “risk alabilme” bileşenleri araştırmış ve “Bağımsız olma ihtiyacı” bileşeni ile ilgili olarak Y kuşağının 

bebek patlaması kuşağındakilere göre bağımsızlığına daha düşkün olduğu ifade etmiştir. “Yaratıcılık eğilimi” ve “risk 

alabilme” bileşenleri için farklılık Y kuşağında olanlardan kaynaklanmakta olup Y kuşağının diğer kuşaklara göre daha 

fazla yaratıcı olma eğiliminde oldukları ve risk alabildikleri, diğer bir deyişle diğer kuşaklar ile aralarında bu iki bileşen 

bakımından anlamlı farklılıkların olduğu görülmektedir. 

 Özer ve arkadaşlarının (2013) Türkiye’deki kuşaklar üzerinde yaptıkları araştırmada, Y kuşağı üyelerinin 

gösterişe kendisinden önce gelen kuşaklardan daha çok değer verdikleri bulunmuştur. Aile bağları ve gelenekçilik 

değerlerinin genç kuşaklarda zayıfladığı tespit edilmiştir. Bu kuşak çalışanları için gerçekleştirdikleri günlük işler 

neticesinde dünya üzerinde olumlu bir etki yarattıklarını görmek fazlasıyla değer taşımaktadır. Bu sebeple Y kuşağı 

bireylerine, yeni fikirler üretmesi amacıyla ödüller vermek ve örgüte sağladıkları katkılar sonucunda takdir hissini 

göstermek yararlı olacaktır (Keleş, 2011: 138). Değişimden veya yeni denemelerden korkmazlar ve yakın çevrelerinde 

değişiklik yaratmak için istek duyarlar. Ancak bu kuşağın aynı zamanda yapısı gereği yönlendirilmeye ve güçlü 

oryantasyona ihtiyaçları vardır. Değişime meydan okumak isterken aynı zamanda geri bildirim beklentisi de 

içerisindedirler. Kişisel gelişim olanakları, koçluk ve mentorluk programları ve çalışma esnekliği arzularlar (Zaporzan, 

2010:13). Çalıştıkları örgütün sosyal sorumluluğa verdiği önem, toplumdaki imajına yansıması Y kuşağı için önemli 
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değerlerdir.  Kendinden önceki kuşaklardan farklılaşan Y kuşağı çalışanları, kendilerini sahip oldukları meslek veya 

çalıştıkları örgüt ile değil bunun dışında kalan kişisel özellikler ve yaptıkları işlerle tanımlamaktadırlar (Dereli vd., 

2015:5). Bu kuşağın büyük çoğunluğu yöneticilerinin de onlardan farklı şeyler kazanabileceğini öne sürmektedir 

(Adıgüzel vd., 2014:175). Çalıştıkları örgütün sosyal sorumluluğa verdiği önem, bu alanda yürüttüğü projeler, sunduğu 

destekler ve tüm bunların örgütün toplumdaki imajına yansıması bu kuşak çalışanları için önemli ve değerlidir (Özer 

vd.,2013).  

 Araştırmalara göre Y Kuşağı’nın önceki kuşaklara kıyasla çok para kazanmaya daha az önem verdiği, bunun 

yanı sıra kendisini daha fazla tatmin edecek anlamlı ve iddalı işlerde, sosyal sorumluluk bilinci yüksek 

organizasyonlarda çalışmaya önem verildiği bildirilmektedir. Daha açık kariyer yolları, daha anlamlı iş deneyimleri ve  

küresel hareketlilik fırsatları Y Kuşağı’na daha cazip gelmektedir (Boztunç, 2014:33). Yönetsel statülere ulaşmada yaş 

yerine başarıya öncelik verilmesi, dış görünüş odaklı kuralların uygulanmaması, örgüt ikliminde sosyalleşmeye ve 

eğlenerek çalışmaya önem verilmesi, örgüt içinde üst düzeydeki farklı kuşaklarla yakın (eşit mesafede) iletişim 

kurulması gibi unsurlar bu kuşağın motivasyonları üzerinde oldukça etkilidir (Dereli ve Toruntay,2015:7). 

 Y kuşağı seçtikleri uğraşlarda başarılı olmalarına yardım etmek için onları yakından izleyen ve destekleyen 

ebeveynler ve öğretmenler ile büyümüş olduklarından kariyer kararları verirken bile ebevynlerine danışmaya ve / veya 

güvendikleri daha deneyimli, bilgili rol modellerinin tavsiyelerine ihtyaç duyarlar (Keleş, 2011:138). Buna paralel 

olarak yöneticilerinin bir danışman ve mentor rolü üstlenmesi onlar için önemli olacaktır.  20'li ve 30’lu yaşların 

başında olan bu genç çalışanlar yöneticilerinden esnek çalışma programları, iş yerinde daha fazla “kişisel zaman”, 

neredeyse sürekli geribildirim ve kariyer tavsiyesi istemektedirler. Ortalamanın üstünde bir oranda, patronlarının genç 

çalışanlarından yeni şeyler öğrenebileceğini savunmaktadırlar (Adıgüzel vd., 2014:175). Yöneticiler; Y kuşağının 

çalışma isteği yenilemeli, onlara değerli olduklarını hissettirmeli ve taleplerini karşılamalıdır. Bu maksatla; işyerinde Y 

kuşağının sosyal ağlarda kullanabileceği ve paylaşabilecekleri veritabanları oluşturulmalıdır. Katılımcı yönetim 

tekniklerinden olan personel güçlendirmeye gidilmeli, kalite çemberleri oluşturulmalı ve toplam kalite yönetimi 

benimsenmeli ve çalışanların toplam kalite yönetimi felsefesini içselleştirmesi sağlanmalıdır. Takımlar oluşturulmalı ve 

proje bazlı çalışmalara önem verilmelidir (Yelkikalan ve Altın,  2010:21). 

 

4. Araştırma Yöntemi 

Bu araştırmanın amacı işyerine yenilik ve enerji getiren Y jenerasyonun X kuşağından farklılaşan liderlik algılarını ve iş 

değerlerini belirlemektir. Kişilerin farklı özelliklerinden kaynaklanan algılarını ortaya koymak için nicel analizin 

sunduğu verilerden daha derin bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle araştırma yöntemi nitel veri analizine 

dayanmaktadır. Örneklemin belirlenmesinde   amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır.   Amaçlı örnekleme zengin 

bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların derinlemesine çalışılmasına olanak tanımaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 

107). Amaçlı örnekleme yöntemlerinin temelinde araştırma kapsamında derinlemesine bilgi elde etmek  için doğru 

kişilerin seçilmesi hedeflenmektedir. Amaçlı örnekleme yöntemi olarak "kolay ulaşılabilir durum örneklemesi" 

kullanılmıştır. Bu yöntem, araştırmacı tarafından erişilmesi en kolay olan durumların seçilmesine dayalıdır (Marshall, 

1996: 523). Bu şekilde araştırmacı daha az  zaman, çaba ve maliyet harcayarak analize uygun verilere ulaşabilir. Bu 

bağlamda, çalışmanın örneklemi olarak İzmir ili içerisindeki araştırmaya konu olan ve Y kuşağı olarak tanımlanan 1980 

– 2000 tarihleri arası doğmuş özel ve kamu sektörü çalışanlarından tamamı beyaz yaka 15 kişi ile X kuşağı olarak 

adlandırılan 1965-1980 arası doğmuş kişilerden farklı alanlarda çalışan 15 kişi seçilmiştir.  

Mülakatın ilk kısmında karşı tarafa güven oluşturmak amaçlı çalışmanın amacını anlatan kısa bir sözlü tanıtım 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan mülakatların süresi 30-60 dakika arasında belirlenmiştir. Görüşmelerin sonuçları not tutma 

yöntemiyle kayıt altına alınmıştır. Kullanıcı profilinin gizliliği amaçlı her kullanıcıya bulunduğu kuşak grubu üzerinden 

tanımlama yapılmıştır. (Örneğin Y kuşağının birinci katılımcısı Y1 olarak adlandırılmıştır.) Kurumların büyüklüğü, 

niteliği ve çalışan sayısı katılımcıların seçilmesinde kriter olarak değerlendirilmemiştir.  

Araştırmada yanıt aranmaya çalışılan sorular şunlardır: 

1. X ve Y kuşağı bakış açısından ideal bir lider tanımlamasının sahip olduğu karakteristik özellikler nelerdir? 

2. İki kuşağa göre başarılı liderlerin taşıması gereken yetkinlikler ve uzmanlıklar nelerdir? 

3. Bu kuşaklar hangi güç kaynağından etkilenmektedirler? 

4. Bu kuşakları motive eden unsurlar nelerdir? Bu unsurlar iki kuşak açısından farklı mıdır?  

5. Kuşaklara göre ideal lider – üye etkileşiminin farklılaşan noktaları nelerdir? 

6. Kuşakların bireysel özellikleri göze alındığında otokratik, katılımcı veya tam serbestlik sağlayan liderlik 

tarzlarından hangisine daha çok odaklanmaktadır?  

7. X ve Y kuşaklarının iş değerleri arasındaki farklılıklar nelerdir? 

Çalışmada verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Mülakat tekniğinde temel 

amaç katılımcının iç dünyasına girip, olayları onun bakış açısıyla anlamlandırmaya çalışmaktır (Türnüklü, 2000:547-

555). Araştırmanın amacına uygun olarak yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile toplanan verilerin incelenmesinde 

nitel analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında içerik analizi yöntemi 

kullanılmasının amacı içerik analizi birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya 
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getirmeyi ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamayı sağlamasıdır. Bu analiz 

yönteminde verilerin tanımlanıp içinde yatan anlamlı gereklerin ortaya çıkarılmasıdır (Sert vd., 2012:353). 

5. Araştırmanın Bulguları 
 

5.1. Katılımcıların Genel Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Araştırma kapsamında mülakata katılan Y kuşağı üyelerinin cinsiyet durumu incelendiğinde 15 kişi üzerinden 

%66,67’sinin(10) erkek ve %33,33’nün (5) kadın olduğu görülmektedir. Araştırmada daha verimli sonuçlar elde etmek 

amaçlı bu oran X kuşağı için de yakın tutulmaya çalışılmış ve %60 (9) Erkek ve %40 (6) Kadın çalışanlar üzerinden 

mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Katılımcı kodları ve görev tanımlarına Tablo 2’de yer verilmiştir. 

 

 

Tablo 2.Katılımcıların Genel Özellikleri 

Katılımcı 

Adı  
Cinsiyeti Görev Tanımı Pozisyon Eğitim Durumu Alan 

Çalışma 

süresi 

İş 

deneyimi 

Y Kuşağı Özellikleri 

Y1 Kadın Satış Uzmanı Uzman Lisans Teknoloji 1,5 yıl 1 

Y2 Kadın Kimyager Uzman Lisans Hizmet 1 yıl 2 

Y3 Erkek Satın Alma Şefi Yönetici Lisans Mobilya 1 yıl 3 

Y4 Kadın 
Bilişim Sistemleri 

Mühendisi 
Uzman Yüksek lisans Bilişim 2 yıl 4 

Y5 Erkek Bilgisayar Mühendisi Uzman Yüksek lisans Bilişim 3 yıl 2 

Y6 Erkek Makine Mühendisi Yönetici Yüksek lisans Teknoloji 10 yıl 1 

Y7 Kadın Medya Uzmanı Uzman Lisans Medya 3 yıl 2 

Y8 Erkek Bilgisayar Mühendisi Uzman Yüksek lisans Sağlık 3 yıl 2 

Y9 Erkek 
Bilişim Sistemleri 

Müh. 
Uzman Lisans Bilişim 5 yıl 4 

Y10 Erkek Bilgisayar Mühendisi Uzman Lisans Bilişim 8 yıl 3 

Y11 Erkek Endüstri Mühendisi 
Uzman 

yardımcısı 
Lisans Otomotiv 5 ay 1 

Y12 Erkek Makine Mühendisi 
Uzman 

yardımcısı 
Lisans Otomotiv 1 yıl 2 

Y13 Erkek 
Malzeme Bilimi ve 

Müh. 
Uzman Lisans Hizmet 3 yıl 2 

Y14 Kadın İdari İşler Müdürü Yönetici Lisans Hizmet 2 yıl 3 

Y15 Erkek Kimyager 
Yönetici 

Yrd. 
Lisans Gıda 3 yıl 1 

X Kuşağı Özellikleri 

X1 Kadın Satış müdürü 
Üst düzey 

yönetici 
Lisans Sağlık 1 yıl 3 

X2 Erkek Makine Mühendisi Yönetici Yüksek lisans Enerji 1 yıl 3 

X3 Erkek Kimya Mühendisi Yönetici Lisans Enerji 8 yıl 2 

X4 Erkek 
Elektrik Elektronik 

Mühendisi 

Üst düzey 

yönetici 
Lisans Ambalaj 2 yıl 3 

X5 Kadın Peyzaj Mimarı Uzman Yüksek lisans İnşaat 2 yıl 3 

X6 Erkek Çevre Mühendisi 
Üst düzey 

yönetici 
Lisans Hizmet 10 yıl 2 

X7 Kadın Eğitmen Uzman Yüksek lisans Sağlık 20 yıl 2 

X8 Kadın Satış Uzmanı Uzman Lisans İnşaat 8 yıl 6 

X9 Erkek Satış Uzmanı Uzman Lisans Sağlık 1 yıl 6 

X10 Erkek Teknisyen Memur Önlisans Eğitim 6 yıl 3 

X11 Erkek İdari Müdür Yönetici Önlisans Nakliye 8 yıl 2 

X12 Kadın Teknisyen Uzman Ön lisans Enerji 30 yıl 1 

X13 Kadın Muhasebe Uzmanı Uzman Lise Gıda 20 yıl 4 

X14 Erkek Muhasebe Yöneticisi Yönetici Üniversite Gıda 15 yıl 2 



Kelgökmen İlic, D., Yalçın, B. / Journal of Yasar University, 2017, 12/46, 123-135 

144 

X15 Erkek Ziraat Mühendisi Yönetici Doktora 
Kooperati

f 
14 yıl 4 

Araştırma kapsamında görüşme yapılan kişilerin demografik özellikleri göz önüne alındığında Y kuşağının diğer 

kuşaklara göre daha yüksek eğitim düzeyine sahip olduğu görülmekte olup, bu sonuçlar literatürde yer alan Cairncross 

ve Buultjens (2007) tarafından oluşturulan yazını doğrular niteliktedir. (Cairncross ve Buultjens, 2007:6)Çalışılan alana 

dair gerçekleştirilen analiz sonucunda Y kuşağında yer alan katılımcıların %26,67’sinin bilişim sektöründe, %20’sinin 

hizmet sektöründe, % 13,33’nün teknoloji ve otomotiv sektöründe, %6,67’sinin mobilya, medya,  gıda ve sağlık 

sektöründe yer aldığı, X kuşağında yer alan katılımcıların ise %20’sinin sağlık ve enerji sektöründe, %13,33’nün gıda 

ve inşaat sektöründe, , %6,67’sinin hizmet, ambalaj, nakliye, kooperatif ve eğitim sektöründe çalıştığı görülmektedir. 

Zamana bağlı olarak yaşanan değişimler ve teknolojinin etkisi çalışılan sektörler içerisinde de anlamlı değişimlere 

neden olmuş ve bilişim ile teknoloji gibi yeni çalışma alanlarını meydana getirmiştir. Bu alanda bilişim sistemleri 

mühendisi, bilgisayar mühendisi vb. yeni meslek dallarının oluşmasıyla ile birlikte Y kuşağı üyelerinin büyük bir 

çoğunluğunun bu meslek dallarında çalışmayı tercih ettiği de söylenebilir.Katılımcıların çalıştıkları işletmede yer 

aldıkları pozisyonlara bakıldığında Y kuşağının %60’nın uzman, %20’sinin yönetici, %6.67’sinin yönetici yardımcısı 

olduğu, X kuşağının ise %6.67’sinin Memur, % 40’ının uzman, %33,3’nün Yönetici ve % 20’sinin üst düzey yönetici 

olduğu ortaya çıkmaktadır. Yaş ve çalışma deneyim süresi dikkate alındığında Y kuşak üyelerinin kısa süreç içerisinde 

X kuşak üyelerine yakın bir oranda uzman ve yönetici statüsüne ulaştıkları söylenebilir. 

 
5.2. X ve Y Kuşakları Arasındaki İş Değerleri Algılamalarındaki Farklılıklara İlişkin Bulgular 

 
Araştırma kapsamında yapılan görüşmeler sonucunda verilen yanıtlar incelendiğinde iş değerlerine ilişkin olarak ideal 

iş yeri ortamı,sosyal sorumluluk, motivasyon, kurumsal itibara karşı bakış açısı ve başarı algılamalarına ilişkin alt 

temalar oluşturulmuştur. Alt temalar ve temalara ilişkin örnek ifadeler Tablo 3’te görülmektedir.  

 

 İdeal İş Yeri Ortamı 

 X kuşağı üyelerine göre ideal bir iş ortamı net görev tanımlarının var olduğu adil ve güven esaslı bir iş ortamı 

olarak tanımlanırken Y kuşağı üyeleri esnek çalışma zamanı uygulamalarına sahip, giyim kurallarında esneklik tanıyan 

ve yemek, spor, kreş gibi ek imkanları sağlayan ortamlar olarak tanımlamıştır. X1 katılımcısı bu durumu ‘‘Özgürce 

güçlü yönlerimi kullanabildiğim ve gelişimime destek olan bir yer olmalıdır.’’ cümleleri ile değerlendirirken,  X8 

katılımcısı ‘‘Çalışanların kendi işi gibi zevkle çalıştığı, samimi, disiplinli, motive edici ve bilgi dağarcığının devamlı 

arttığı, ekip çalışmasının iyi işlediği bir ortam olmalı.’’, Y1 katılımcısı ‘‘Hem arkadaş sıcaklığı hem profesyonellik, 

esnek çalışma saatleri, koşulları, yüksek inisiyatif, yüksek sorumluluk,ödül sistemi olmalı’’, Y9 katılımcısı 

‘‘Çalışanların kişisel çalışma ortamı olmalı, ayrıca yemek, spor, kreş gibi imkanları karşılanmalı.’’, Y6 katılımcısı 

‘‘Google, Facebook gibi olmalı.’’ şeklinde ifade etmiştir. 

İki kuşak üyeleri de ideal bir iş yeri için iş yaşam dengesinin etkin bir şekilde kurulmasının kişinin çalışma 

hayatında önemli bir faktör olduğunu öne sürmekte, aldığı kararlarda özgürlük alanı genişledikçe daha doğru ve verimli 

aksiyon aldıklarını savunmaktadırlar. X2 katılımcısı ‘‘Günümüzün büyük bir bölümü iş ortamında geçirdiğimizi 

düşünürsek sosyal faaliyetler ve kişisel gelişim için de günün geri kalan zamanları kendimizi vakit ayırmamız 

gerektiğini düşünmekteyim.’’ yorumunda bulunmuş, Y5 katılımcısı ‘‘Motivasyon için oldukça önemlidir. İş yaşam 

dengesi kurulamadan geçirilen birkaç ay sonunda çalışanlarda stres ve mutsuzluk artacak, performans düşecek, 

tartışmalar ve işten ayrılmalar başlayacaktır.’’ ifadelerine yer vermiştir. 

 Sosyal Sorumluluk 

Katılımcıların işletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerine karşılık sunacağı maddi imkânlara ve işten elde edilen 

gelire karşı bakış açıları değerlendirildiğinde X kuşağı üyelerin %80’nin iyi gelir elde edebilecekleri şirketlerde 

çalışmayı daha çok tercih ettiği tespit edilmiş ve iyi bir gelirin bulunmadığı yerlerde sosyal sorumluluğu yüksek 

koşulların da elde edilemeyeceği savunulmuştur. Y kuşağı üyelerinin ise % 87’sinin sosyal sorumluğu yüksek ve esnek 

çalışma koşullarına sahip örgütlerde yer almayı tercih ettiği ve kişinin mutluluğunun yaşam üzerinde büyük bir etken 

olduğu ve mutlu olmayan bireylerin başarıyı elde edemeyeceği öne sürülmüştür.  

X2 katılımcısı bu durumu ‘‘Günümüz koşullarında öncelikle kişisel ve kariyer gelişimime daha etkili olacak bir 

şirkette ardından da daha iyi gelir elde edeceğim bir şirkette çalışmak isterim. Kendimde gerekli bilgi ve tecrübeyi 

sağladığım takdirde maddiyatımın bana yeterli olmasını tercih ederim.’’, X10 katılımcısı ‘‘Türkiye koşullarında sosyal 

sorumluğu yüksek ve esnek çalışma koşullarına sahip bir örgütte çalışmak için ekonomik durumunuzuniyi olması 

gerektiğine inanıyorum, dolayısıyla öncelikle iyi gelir elde edebileceğim bir şirkette çalışmak isterim.’’ ifadeleri ile 

değerlendirirken, Y kuşağı çalışanlarından Y5 katılımcısı, ‘‘Esnek çalışma koşullarına sahip bir yerde çalışmayı tercih 

ederim. İş dışında geçirilen hayatı hakkını vererek yaşayacak zaman ve enerji bulunamıyorsa kazanan paranın da çok 

anlamı yoktur.’’ yorumunda bulunmuştur. 
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 Motivasyon 

Çalışanların örgüte bağlılığı açışından en önemli faktör olan motivasyonun farklı kuşakların değişen bakış açılarına 

göre tanımlanması amaçlanan bu tema kapsamında katılımcıların motivasyon kaynaklarıortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

‘‘Sizi çalışma hayatında ne motive eder? İşyerinizde bu konuda uygulanan yöntemler neler?’’ soru başlığı altında 

analiz edilen bulgular doğrultusunda X kuşağı üyelerinin motivasyon kaynağı olarak takdir edilmek, maddi 

ödüllendirmeler, fikir paylaşımı, çalışma ortamındaki uyum ve ekip arkadaşları ile oluşturulan iyi iletişimler, sosyal 

amaçlı düzenlenen özel geceler kavramları üzerinde durduğu gözlemlenmiş, Y kuşağı üyelerinin ise; kişisel 

ödüllendirmeler, pozitif geri bildirim, şirket içi ve dışı uygulanan sosyal aktiviteler ve net kariyer planlamaları 

tanımlamalarına yer verdiği belirlenmiştir. 

X3 katılımcısı ‘’Tabiki ilk sırada herkesin beklediği genel olarak parasal bir değer artışı(bu terfide olabilir) ikinci 

sırada ufak hediyeler ve son sırada, teşekkür’’, X11 katılımcısı ‘’Öncelikli olarak manevi takdir almak isterim daha 

sonrasında eğer bu çaba işin şirketin kurumun değerlerini belirli bir ölçüde arttırdıysa karşılığını maddi olarak takdir 

edilmesini isterim.’’, Y5 katılımcısı “X projesinde sorumluluk alman ve çabuk öğrenip görevi zamanında tamamlaman 

büyük bir başarıydı. Y projesindeki riski bizimle daha önce paylaşsaydın sana daha çok yardımcı olabilirdik. Bu konuda 

kendini geliştirebilirsin.”, Y12 katılımcısı ‘’İyi ya da kötü ama her çabalamada bir geri bildirim yapılmalıdır. Bu işe 

olan bilgi ve motivasyonu arttırır.’’ ifadeleri ile almak istedikleri geri bildirimleri tanımlamışlardır. 

Her iki kuşak katılımcıları da yaptıkları işler doğrultusunda geri bildirim almak isterken, X kuşağı katılımcıları 

maddi ve maddi ödüllendirme, statüde artış olarak görmekte iken y kuşağı katılımcıları ise  bu iki özelliğe ek olarak 

bireysel gelişimlerine katkı sağlanacak bilgilendirmelerin yapılması  ifadesine de yer vermektedir. 

 Kurumsal İtibara Karşı Bakış Açısı 

Kurumsal itibarın çalışanlar üzerindeki etkisini ortaya koymak ve bir değer olarak farklı kuşakların bakış açısını 

değerlendirmek için sorulan “Şirketinizin marka kimliği ve sosyal statüsü sizin için ne kadar önemli? sorusuna yönelik 

verilen cevaplarda her iki kuşak katılımcıları da marka kimliğinin önemli olduğunu vurgulamış ve marka ile sahip 

olduğu sosyal statünün bireyleri ve elde ettikleri başarıları ifade ettiklerini belirtmiştir.  X2 katılımcısı ‘‘Marka kimliği 

özgeçmişim ve kariyerime katacağı sosyal statü açsından son derece önemlidir. Kariyerimin başlangıç aşamasında 

marka kimliği olan kurumsal bir şirkette çalışmayı tercih ederim.’’, X5 katılımcısı ‘‘Bilinen, tanınmış bir markanın 

altında çalışmak gurur verici, hoş bir duygu. Sosyal statü benim için neredeyse önemsiz de olsa Türkiye'de çok önemli 

ve statü yükseldikçe bazı kapıların açılması da daha kolay oluyor. Hatta insanlar sizi o kapılardan zorla içeri sokar hale 

geliyorlar.’’ şeklinde ifade etmiştir. Y kuşak üyeleri ise sırayla Y1 katılımcısı ‘‘Çok önemli. Özel hayatımda beni 

tamamlayan bir şey.’’, Y15 katılımcısı ‘‘Çok önemli. Marka kimliği ve sosyal statü, bir anlamda şirketin karizmasıdır.’’ 

şeklinde değerlendirmelerde bulunmuştur. Burada Y kuşağı katılımcılarının bu konuyu “kişisel konumlandırma” 

şeklinde ele aldığı ortaya çıkmaktadır.  

 Başarı Algılamaları 

Katılımcılardan iş başarısı kavramının tanımlanması istendiğinde X kuşağı üyeleri belirlenen hedeflere ulaşma 

gücü olarak tanımlamış ve başarı kriterleri olarak özgüven, istikrar, çalışkanlık ve kararlılık faktörlerini dile getirmiştir. 

Y kuşağı üyeleri ise, işten sağlanan memnuniyet, iş süreci içerisinde bilgi birikimini arttırmak, süreklilik, hedef odaklı 

olmak kavramları ile bağlantı kurduğu belirlenmiştir. Bu kuşak üyeleri başarı için en büyük kriterin işini severek 

yapmak olduğunu öne sürmüştür. X3 katılımcısı başarı kavramını tanımlarken, ‘‘Başarı yıl sonu hedeflerinin mümkün 

olduğu kadar yakın tutturulması mümkünse tam olarak tabiki de. Başarılı olmak için olmazsa olmaz kriterler; çok 

çalışmak,çok dikkatli olmak, bölümüne hakim olmak, insan ilişkilerinde iyi olmak, şanslı olmak.’’ ifadelerine yer 

vermiş, Y kuşağı çalışanlarından Y4 katılımcısı aynı tanım için ‘‘Başarı benim için bir süreci ifade ediyor, bir işe 

başlarken de devam ederken de bitirirken de bir şeyler öğrenebiliyorsam, yeni şeyler keşfedebiliyorsam onu 

başarıyorum demektir. Bir işte başarılı olmak için olmazsa olmazlarım istekli, hırslı olmak, planlı olmak, adımları 

akıllıca atmak ve kendine inanmaktır.’’ sözlerini kullanmıştır. Yine diğer bir Y kuşak üyesi Y7 katılımcısı ‘‘Başarı bir 

seçimdir, mutluluk gibi. Kendime ve yeteneklerime güvenmek,  gerektiğinde yöneticilerden ve güvendiğim insanlardan 

fikir almak, istemek ve pozitife odaklanmak.’’ şeklinde yorumlamıştır. Bu noktada X katılımcılarının başarı 

tanımlamalarının daha çok sonuç odaklı, Y katılımcılarının ise süreç odaklı olduğu söylenebilir.  

Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar X kuşağı katılımcılarının bireysel başarıya daha çok önem verdiğini, Y 

kuşağı katılımcılarının ise takım odaklı projeleri daha verimli bulduğunu ortaya çıkarmıştır. Nitekim bu sonuçlar 

Wiliams ve Page’in 2011’de X kuşağının ve Boztunç’un 2014’te Y kuşağının takım çalışması ve bireysel başarı 

hakkındaki görüşleri üzerine gerçekleştirdiği araştırmalarını destekler niteliktedir (Wiliams ve Page, 2011:6; Boztunç, 

2014:30) Bu konu ile ilgili görüşleri örneklendirecek olursak;  X4 katılımcısı ‘‘Bireysel başarı olmadan ekip çalışması 

olamaz. Bireysel başarıyı desteklemeli, fakat ekip çalışması olmadan da ileriye gidilebileceğini düşünmüyorum’’, Y10 

katılımcısı ‘‘Ekip çalışması ile bireyler birbirlerinin eksik yönlerini tamamlayabilirler ve bu da başarıya ulaşmayı 

kolaylaştırır. Bireysel olarak başarıya ulaşmaktan çok daha verimli olacaktır.’’şeklinde cevaplandırmıştır. 
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Tablo 3. X ve Y Kuşağı Arasındaki İş Değerleri Algılama Farklılıkları 

 

Temalar 

 

Alt Temalar 

 

Çalışan 

Grubu 

Alt Temalara İlişkin 

Örnek İfadeler 

 

Örnek İfadeler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İş Değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İdeal İş Yeri 

Ortamı 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Kuşağı 

 

İş Yaşam Dengesi 

Net Görev Tanımı 

Adil 

Güven Odaklılık 

‘‘Sıcak ilişkilerin bulunduğu güven esaslı 

herkesin kendi sorumluluğunu bildiği bir 

ortam.’’ 

‘‘Çalışma saatleri ülkemizde çok fazla 

olmasından dolayı insanlar yaşamına pek 

zaman ayıramıyorlar öncelikle bu dengenin 

sağlanması ve iş stresini yaşam stresi haline 

getirmemeli’’  

 

 

Y 

Kuşağı 

Esnek Çalışma Zamanı 

Esnek Giyim Kuralları 

Sosyal İmkânlar 

 

‘‘Müşteri ile yüzyüze olmayan pozisyonlar için 

çalışma saatleri ve giyim kuralları esnek 

olmalıdır. Açık bir iletişim ortamı olmalı ve 

çalışanların görüşlerine değer verilmelidir. 

Çalışanlara şeffaf ve adil bir kariyer planı 

sunulabilmelidir.’’ 

 

 

 

Sosyal 

Sorumluluk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Kuşağı 

 

 

 

 

İyi Gelir Olanakları 

Kişisel Gelişim 

 

 ‘‘İyi bir gelir elde edebileceğim şirkette 

çalışmak isterim. Çünkü şartlara uyum 

sağlama yeteneğim oldukça yüksek.Bu 

durumda kötü şartlar da olsa "nasıl olsa 

alışacağım,hiç olmazsa iyi para kazanıyorum" 

demeyi tercih ederim.’’  

‘‘Günümüz koşullarında öncelikle kişisel ve 

kariyer gelişimime daha etkili olacak bir 

şirkette ardından da daha iyi gelir elde 

edeceğim bir şirkette çalışmak isterim. 

Kendimde gerekli bilgi ve tecrübeyi 

sağladığım takdirde maddiyatımın bana 

yeterli olmasını tercih ederim.’’ 

 

 

Y 

Kuşağı 

 

Sosyal Statü 

Esnek Çalışma 

Koşulları 

‘‘Esnek çalışma koşullarına sahip bir yerde 

çalışmayı tercih ederim. İş dışında geçirilen 

hayatı hakkını vererek yaşayacak zaman ve 

enerji bulunamıyorsa kazanan paranın da çok 

anlamı yoktur.’’ 

 

 

 

 

Motivasyon 

 

 

 

X 

Kuşağı 

Maddi Ödüllendirmeler 

Takdir 

Kişiler Arası Uyum 

Özel Gün Etkinlikleri 

 

 

Sosyal / Sportif 

Faaliyetler 

 

‘’İyi bir maaş, hedeflerin tutması halinde 

alınabilecek bir ödül vb. İşyerimizde ödül var 

ama kişisel değil tatlı verilmesi gibi sembolik 

ödüller.’’ 

‘‘Takdir edilme, eğlenceli bir çalışma ortamı, 

ödül. İş yerimde bu şekilde uygulamalar yok 

ama doğum günleri hiç atlanmaz.’’ 

‘‘Uyumlu ve huzurlu bir şekilde çalışmak, 

şirketin başarısı, takdir edilmek. Özel geceler 

tertiplenmek, sportif faaliyetler.’’ 

  

 

 

Y 

Kuşağı 

Kişisel Ödüllendirmeler 

Pozitif Geri Bildirim 

Kariyer Planlamaları 

Sosyal / Sportif 

Faaliyetler 

‘‘Takipte olmak. Olumlu sonuçlarda 

ödüllendirmek, olumsuzluklarda doğru yolu 

gösterip motivasyon düşürmeden yol gösterici 

olmak. Benim bir üst yöneticim bu konuda 

başarılı.’’ 

‘‘Ölçülebilir net hedefler ve şeffaf bir kariyer 

planı. Çalışma ortamının rahatlığı ve ekip 

aktiviteleri. İlgi duyulan mesleki eğitimleri 

alabilmek. Yaratıcılığa izin veren projelerde 

çalışabilmek.’’ 
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 İş Değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurumsal 

İtibar 

 

 

 

 

X 

Kuşağı 

 

 

 

Marka Kimliği 

Sosyal Statü 

Kariyer İlişkisi 

Başarı ile 

Anlamlandırma 

 

 

‘‘Marka kimliği özgeçmişim ve kariyerime 

katacağı sosyal statü açsından son derece 

önemlidir. Kariyerimin başlangıç aşamasında 

marka kimliği olan kurumsal bir şirkette 

çalışmayı tercih ederim.’’  

‘‘Bilinen, tanınmış bir markanın altında 

çalışmak gurur verici, hoş bir duygu. Sosyal 

statü benim için neredeyse önemsiz de olsa 

Türkiye'de çok önemli ve statü yükseldikçe 

bazı kapıların açılması da daha kolay oluyor. 

Hatta insanlar sizi o kapılardan zorla içeri 

sokar hale geliyorlar.’’  

 

Y 

Kuşağı 

 

Kişisel Konumlandırma 

‘‘Sosyal statü çok önemli. Özel hayatımda 

beni tamamlayan bir şey.’’ 

 ‘‘Marka kimliği ve sosyal statü, bir anlamda 

şirketin karizmasıdır.’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başarı 

Algılamaları 

 

 

 

X 

Kuşağı 

 

 

Özgüven 

İstikrar 

Çalışkanlık 

Kararlılık 

Bireysel Başarı 

Odaklılık 

Sonuç Odaklılık 

  ‘‘Özgüven, dürüstlük ve saygı başarıyı 

getirir.’’ 

‘‘Koyduğu hedeflere ulaşma gücüdür. Kararlı 

olmak önemlidir.’’ 

‘‘Başarılı olmak için olmazsa olmaz kriterler; 

çok çalışmak, çok dikkatli olmak,bölümüne 

hakim olmak, insan ilişkilerinde iyi olmak.’’ 

‘‘Ekip çalışmasının herkesin kendine düşeni 

yapmasıyla olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla 

ekip çalışması yavaşlatır. Mümkün olan 

durumlarda bireysel, gerektiği durumlarda 

ekip çalışması verilmeli ve izlenmelidir.’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y 

Kuşağı 

 

 

 

 

 

 

İş Memnuniyeti 

 Bilgi Artışı 

 Süreklilik 

Hedef Odaklılık Ekip 

Odaklı Başarı 

Süreç Odaklılık 

‘’ Severek yapılan her şey kişiyi başarıya 

götürür. Diğer önemli bir madde ise doğru 

ekip-insan-yöneticilerle çalışmak.’’ 

‘‘Başarı benim için bir süreci ifade ediyor, bir 

işe başlarken de devam ederken de bitirirken 

de bir şeyler öğrenebiliyorsam, yeni şeyler 

keşfedebiliyorsam onu başarıyorum demektir. 

Bir işte başarılı olmak için olmazsa 

olmazlarım istekli, hırslı olmak, planlı olmak, 

adımları akıllıca atmak ve kendine 

inanmaktır.’’ 

‘‘Ekip çalışması ile bireyler birbirlerinin eksik 

yönlerini tamamlayabilirler ve bu da başarıya 

ulaşmayı kolaylaştırır. Bireysel olarak 

başarıya ulaşmaktan çok daha verimli 

olacaktır. ’’ 

 

5.3. Kuşakların Liderlik Algılamalarına Yönelik Bulgular 

 
X ve Y kuşak temsilcilerinin mülakatlarda verdikleri yanıtlar analiz edilerek liderlik algılamalarına ilişkin farklılıklar 

etkili liderin kişisel özellikleri, etkili liderlik stili, liderin etkileme mekanizması, lider rolleri ve ideal ast-üst ilişkisi alt 

temalarıoluşturularak değerlendirilmiştir. Bulgular Tablo 4’te özetlenmektedir. 

 

5.3.1. Kuşaklara Göre Etkili Liderin Kişisel Özellikleri  

 
Farklı kuşak algılamalarından doğan farklı liderlik tanımlamalarını tespit etmek amaçlı mülakat süresince sorulan 

sorular kapsamında elde edilen bilgiler X ve Y kuşak üyesi katılımcılara göre etkili lidere ilişkin sıfatlar,liderin sahip 

olması gereken yetkinlikler ve örnek lider profillerikavramlarıaltında incelenmiştir. 
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 Lider Nitelikleri 

‘‘Başarılı bir liderin taşıması gereken karakter özelliklerini nasıl tanımlarsınız? ’’ sorusuna yönelik katılımcılar 

tarafından verilen cevaplar analiz edildiğinde, X kuşağı üyelerinin güvenilir, güçlü iletişim becerisi olan, yenilikçi, adil, 

uyumlu, çalışkan, mütevazı, saygılı ve yön gösterici kavramları üzerinde durduğu,Y kuşağı üyelerinin ise zeki, pozitif 

yaklaşıma sahip, vizyoner, cesur, takım odaklı tanımlamalarına yer verdiği görülmüştür. X katılımcılarında X3 bu 

durumu “Sorumluluk sahibi, takdir edilen biri, mütevazı, herkes ile uyumlu, iletişime, yeni fikirlere ve değişime açık 

olmalı, çevresine saygılı,etkileyici, talimatlarını uygulatabilme gücüne, gerekli bilgi ve birikimine sahip olmalıdır.”, X7 

“Bence bir kişinin lider ruhu taşıması için araştırıcı, yön gösteren, güler yüzlü, adaletli, çalışkan ve saygıya değer 

olmalıdır.’’ şeklinde tanımlarken, Y kuşağı üyelerinden Y1 “İyi gözlemci, insan ilişkileri becerisi, ödüllendirici, motive 

edici, akıllı, zeki, iyi bir hafıza.”, Y14 “Empati kurabilmesi, vizyoner olması, takım odaklı çalışmaya özen göstermesi 

önemlidir.” cümleleriyle tanımlamıştır. 

 

 Liderin Sahip Olması Gereken Yetkinlikler 

Mülakat formunda yer alan ‘‘Bize bir yöneticinin sahip olması gereken yetkinlikleri sıralayabilir misiniz?’’ 

sorusuna yönelik katılımcıların yapmış olduğu yorumlardan elde edilen bulgular analiz edildiğinde, X kuşağı 

katılımcılarının genel olarak motive etme becerisi yüksek, konusunda hakimiyeti yüksek, düzenli ve sürekli olarak geri 

bildirim yapan, yüksek organizasyon  kabiliyetine sahip,problem çözücü kavramlarını vurgularken, Y kuşağı ise, ekibi 

ile güçlü ilişki kurabilen, kriz anlarının yönetiminde başarılı, performansın ölçütlerini net belirleyebilen, çatışma ve 

stres yönetiminde başarılı ve rehberlik becerisi yüksek, zaman yönetiminde başarılı, iş yaşam dengesini yönetebilen 

kavramları üzerinde durduğu görülmektedir. 

Bu tema ile ilgili olarak X1 katılımcısı ‘‘Kişilerin karakter özelliklerine göre değil, kabiliyet ve yetkinliklerine göre 

tanıyan ve yönlendiren yönetici önemlidir. (X kişisi sunum teknikleri konusunda gelişim seviyesinde iyidir, bununla 

birlikte mülakat teknikleri konusunda gelişim alanları var) gibi işe spesifik teşhis koymak önemlidir. Ekibin 

motivasyonu için doğru teşhisleri koymalıdır.’’ ifadesine yer verirken X6 katılımcısı ‘‘Organizasyon ve yönlendirme 

yetkisi güçlü biri olmalı.’’, X8 katılımcısı ‘‘Destekleyici, teşvik edici, yapıcı, tüm personele eşit mesafede, yeniliğe 

açık, resmiyet ve samimiyet dengesini iyi ayarlayabilen ve problem çözücü olmalıdır.’’ yönünde tanımlamalar 

yapmıştır. Daha genç kuşak çalışanları olan Y kuşağı katılımcılarından Y7 katılımcısı ‘‘İyi bir yönetici; öncelikle 

çalışanlarını dinlemeli gerekli geri bildirimleri sağlamalı, eleştirel bir yapıya sahip olmalı, zamanı iyi kullanmalı, 

rehberlik edebilmeli.’’ derken Y11 katılımcısı ‘‘Liderlik becerisi, iletişim becerisi, başarı odaklılık, çatışma yönetimi, 

başkalarını geliştirme yeteneğidir.’’, Y5 katılımcısı ‘‘Çalışanlara çabalarının değerli olduğunu hissettirmeli. İyi 

performansın ölçütlerini net bir şekilde belirleyebilmeli. İş -  yaşam dengesine  saygı göstermeli. Stres durumlarını iyi 

yönetebilmelidir.’’ şeklinde yorumlamıştır. 

 Örnek Lider Profilleri 

Mülakat süresince örnek lider profilini tanımlamak amaçlı katılımcılardan geçmişi ve günümüz düşünüldüğünde 

etkisinde kaldıkları bir lider örneği vermeleri istendiğinde ise; iki kuşak çalışanlarının da büyük çoğunluğu Atatürk (X 

kuşak üyelerinden 11 katılımcı, Y kuşak üyelerinden ise 10 katılımcı) örneğine yer vermiş ancak X kuşağı etkisinde 

kaldığı özellikleri tanımlarken onun dehası, karizması, ileri görüşlülüğü, kararlılığı,  hitabet kabiliyeti ve cesur 

yapısından etkilendiğini ifade ederken Ykuşağı çalışanları Atatürk’ünvizyoner yapısı, değişim odaklı oluşu ve motive 

etme becerileri üzerinde durmuştur. X3 katılımcısı bu durumu ‘‘Atatürk, muhteşem zekası, karizması ve liderliği ile 

Türk halkına liderlik ederek yurdumuzu düşmanlardan kurtarması ve tüm dünyanın kabul ettiği bir lider olması ile beni 

etkilemiştir’’ şeklinde, X12 katılımcısı ise  ‘‘Atatürk, geniş gelecek öngörüsü, insanlarla iletişimi, en kötü savaş 

dönemlerinde bile büyükten küçüğe herkesi ortak bir gelecek için yüreklendirebilecek güce sahip olması.’’ şeklinde 

ifade etmiştir. Uyum yeteneği ve barışçıl yapısı daha yüksek olan bu kuşak üyelerinin diğer göstermiş olduğu lider 

üyeleri ise Lincoln, Sakıp Sabancı ve Denktaş’tır (1 katılımcı). Y kuşağı Üyelerinin vermiş olduğu diğer örnekleri ise 

Gandi (2 katılımcı) ve Spartacüs(1 katılımcı) olmuştur. Gandi’nin dürüstlük, barışçıl yapısı vurgulanırken Spartacüs’ün 

farklı birçok savaşçı ve köleyi birlikte hareket ettirme yeteneğine sahip olması üzerinde durulmuştur. Y7 katılımcısı 

“Yaşadıkları zamanda ve şartlarda pek çok insanın hayatını değiştiren liderlerden biri olan Mahatma Gandi. Barışçıl bir 

yaklaşımla direnişini sürdüren ve halkını sömürgeden kurtaran biri olması ve sözleri ve düşünceleriyle etki bırakması.” 

örneğine yer vermiştir. 

 Etkili Liderlik Stiline İlişkin Bulgular 

 
İki kuşağın farklı bakış açıları üzerinde etki eden liderlik stilini ve denetim mekanizmalarını belirlemek üzere 

sorulan sorulara verilen yanıtlar liderlik stili ve liderin denetim mekanizması kavramları altında incelenmektedir. 

 

 Liderlik Stili 

Katılımcıların Liderlik Stillerini belirlemek için yapılan araştırma kapsamında X kuşak üyelerinin demokratik-

katılımcı liderlik tarzını benimse de zorunlu durumlarda otoriter liderlik yönetim ilkelerinin uygulanması gerektiğini 
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öne sürdüğü söylenebilir. Liderlik stilleri ele alındığında X kuşak katılımcılarının vizyoner ve karizmatik liderlik 

stilinden etkilendiği öne çıkmaktadır. Y kuşağı katılımcıları da şuan yöneticileri pozisyonuna gelmiş X kuşak üyeleri ile 

paralel olarak demokratik-katılımcı liderlik tarzın doğru liderlik tarzı olarak görmekte, Liderlik stilleri ele alındığında 

bu kuşak üyelerinin vizyoner liderlik stili ve dönüşümcü liderlik stilini etkili buldukları söylenebilir. Katılımcıların 

konu ile ilgili örnek ifadelerine yer verecek olursak; X Kuşağı katılımcısı X14 bu durumu “Otoriter bir lider olmak 

zorundayım. Mevzuat kapsamında operasyonel bir işimiz var. Karar verme konusunda ise görevimi delege edebilirim.” 

şeklinde ifade ederken, X6 “Kritik önem arz eden konularda daha disiplinli bir tutum sergileyerek onların da daha 

dikkatli olmalarını isterim. İş hayatında öğrendiğim şeyleri, keza günlük hayatta da yardımcı olabilecek bilgileri onlarla 

paylaşmaktan çekinmem.’’ yorumunda bulunmuştur. Y kuşağı katılımcılarından Y8 “Güçlü iletişim bağları 

oluşturulmalı, karşılıklı fikirlere önem verilmeli, otorite tercih etmek yerine daha demokratik olunmalıdır.”, Y12 “Hızlı 

ve basit karar verebilmek. Hiyerarşik değil bir araya getirerek yönetmek’’ tanımlamalarına yer vermiştir. 

 Liderlik stili ile ilgili olarak ise X10 “Karizmatik, objektif, ufku geniş, hedefi ve misyonu olan biri olmalıdır.”,      

X14 “Karizmatik, insan ilişkileri kuvvetli, güçlü bir hitap yeteneği olmalıdır.’’, Y7 “Başarılı bir lider, geniş bir vizyona 

sahip, çalışanlarıyla gerekli mesafeyi ayarlayabilen, onlarla empati kurup gerekli motivasyonu aşılayabilen, aldığı 

kararlar güven ve hayranlık uyandıran, yenilikçi ve yaratıcılığa karşı fırsat sunan özellikte olması gerekir.”,    Y9 

‘‘Vizyon sahibi, ısrarcı, çalıştığı takıma değer veren, onların arkasında duran.’’ ifadelerinde bulunmuştur.                                                             

 Liderin Denetim Mekanizması 

Yapılan araştırma kapsamında katılımcıların denetim mekanizmaları ile ilgili görüşleri alınmış ve her iki kuşak 

üyesinin de sınırların çok yüksek olmaması şartı altında denetimin yararlı olabileceği görüşünü paylaşmış X kuşağı bu 

kavramı iş disiplini açısından değerlendirirken,  Y kuşağı daha çok denetim sonucu elde edilen pozitif geri bildirimlerle 

fayda elde edilebileceğini öne sürmüştür. Bu kavramları destekleyecek şekilde katılımcıların yorumlarından 

örneklendirmeler yapacak olursak; X kuşağından X4 katılımcısı ‘‘Denetleme olmalı, çalışanlar denetlendiğini 

düşünürse daha yetkin çalışırlar. Yöneticiler denetleme yapmak zorundadır zaten.’’, X7 katılımcısı ‘‘Yapıcı denetim 

kesinlikle. Denetim hedefe ne kadar varıldığının ölçülmesidir. Ve denetim sürekli olmalıdır. Nerde hata yaptık, eksik 

olan nedir, nasıl tamamlarız şeklinde bildirilmelidir.’’, X13 katılımcısı ‘‘Evet. Denetim mekanizması olmadan herhangi 

bir şirketin başarılı olması mümkün değildir.’’ şeklinde ifade etmiş, Y kuşağından ise Y4 katılımcısı ‘‘Evet, 

eksikliklerin, hataların ve uygunsuzlukların dışarıdan bir göz ile daha kolay belirlenebileceğini düşünüyorum. Bu 

tespitlerin ardından, işlerde ilerleme daha verimli olacaktır.” Y9 katılımcısı  “Her zaman değil, ama geri bildirim 

sistemlerinin çalışmasının daha önemli olduğunu düşünüyorum.” yorumlarında bulunmuştur. 

 Liderin Etkileme Mekanizması 

 
Yarı yapılandırılmış mülakatlarla katılımcılara yöneltilen sorulardan elde edilen sonuçlara göre bu tema yetkinlik, 

motivasyon, karizmatik güç, uzmanlık, ödül ve ceza mekanizmaları alt temalarına ayrılmıştır. 

 Karizmatik Güç 

Kuşakların sahip olduğu farklı karakteristik özellikler nedeni ile bu güç faktörleri farklı sonuçlar meydana 

getirmektedir ve uygun bir güç faktörü izlenmediği takdirde liderler büyük başarısızlıklarla baş etmek zorunda 

kalabilmektedirler.Bulguların elde edilmesi sonucunda katılımcıların yorumları analiz edildiğinde elde edilen sonuçlar 

ışığında X kuşağının liderlerin karizmatik ve ödüllendirme gücüne önem verdiği,  Y kuşağının ise karizmatik gücün 

yanında daha çok uzmanlık gücüne odaklandığı ve zorlayıcı güç unsurları ile uyumlu bireyler olmayıp bu tarz yönetim 

şeklini gereksiz ve başarısız olarak algıladıkları yasal güç unsurlarının da yalnızca çok ihtiyaç duyulduğu diğer yollarla 

çözüm üretilemediği zamanlarda uygulanması gerektiğini savundukları gözlemlenmiştir. ‘‘İyi bir lider sizi nasıl etkiler? 

sorusu ile ilgili olarak X3 katılımcısı ‘‘Muhteşem zekası, karizması’’, X2 katılımcısı ‘‘Yeteneği, karizması ve güçlü 

iletişimi bir liderin peşinden gitmemi sağlayabilir.’’ifadelerinde bulunmuşlardır. Ödül gücü ile ilgili X3 katılımcısı ‘‘İyi 

bir maaş hedeflerin tutulması halinde alınabilecek bir ödül beni motive eder.’’ cümlesine yer vermiştir. Y kuşağı 

katılımcılarından Y2 ‘‘İyi bir okul mezunu olmasından ziyade, iletişim, bireylerle etkileşiminin kuvvetli olması da 

önemli. Yaptığı işe profesyonelce yaklaşmalı’’, Y1 ‘‘Yönetici hem deneyimli hem karizmatik liderlerden seçilmeli. 

Herkesin hem saygı hem sevgi ile yaklaştığı imrenilen hayranlık duyulan kişiler olmalı’’, Y14 ‘‘Yasal yaptırımlar 

gerekmediği sürece kullanılmamalı’’, Y15 ‘‘Ödül-ceza sistemimiz yok. Ben zaten çok doğru uygulanan bir sistem 

olduğunu düşünmüyorum.’’ yorumlarında bulunmuşlardır. Katılımcıların yöneticilerinin sahip olmasını istediği 

uzmanlıklarla ilgili olarak ise X kuşağı katılımcıları sahip olduğu mesleki alanda bilgi payaşımı konusunda 

yorumlamalarda bulunurken Y kuşağı katılımcıları daha çok teknik bilgi ve teknolojik yenilikler üzerinde durmuşlardır. 

 Uzmanlık Gücü 

‘‘İyi bir liderin sahip olması gereken tecrübe ve uzmanlıklar hakkında ne düşünüyorsunuz? ’’ sorusuna yönelik 

verilen cevaplar analiz edildiğinde X kuşak çalışanları mesleki uzmanlık, bilgi birikimi ve sahip olunan bilgilerin bir 

hedef doğrultusunda toplayabilme gücü, Y kuşağı çalışanlarının ise sahip olunan mesleki uzmanlığın yanında bunun 

çalışanlara doğru biçimde aktarımı, bilgi birikimi içerisinde teknolojik donanıma da sahip ve insan kaynakları hakkında 

uzman kavramları üzerinde odaklandığı tespit edilmiştir. 
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Katılımcıların bu doğrultuda yapmış olduğu yorumlara bakıldığında X15 katılımcısı ‘‘Bilgilerini belli bir güç 

etrafında toplayabilen, bir hedefi olan ve bu hedefe ulaşmada çözüm yollarını uygulayabilen, , eğitime önem veren kişi 

olmalıdır.’’yorumlamasını yapmış,  X3 katılımcısı ‘‘İyi bir lider çok tecrübeli olmalı ve konusunda uzman olması 

gerekiyor ki çalışanların tüm sorularına mantıklı bir cevap verebilsin.’’, ‘‘Tecrübeli ve konusuna hakim olmalıdır. 

Çalışanların motivasyonu için çok önemlidir.’’ şeklinde tanımlamıştır. 

Y kuşak çalışanlarından Y4 katılımcısı ‘‘Lider kişi iş hayatında ve özel hayatında edindiği tecrübeleri, bilgileri 

çalışanlarına doğru aktarabilmeli ve onların ufuklarını açabilecek nitelikte olmalıdır.’’, Y5 katılımcısı  ‘‘Bilişim 

sektöründe liderlerin teknik bilgi ve tecrübeye sahip olması önemlidir. Teknik yetkinliği olmayan yöneticiler 

çalışanların neler üzerinde çalıştığını anlayamayacağı için liderlik vasfına sahip olamazlar.’’, Y9 katılımcısı ise 

‘‘Vizyon sahibi, istikrarlı, teknolojik bilgiye sahip, insan kaynakları konusunda uzman olmalı.’’ şeklinde özetlemiştir. 

‘‘Yöneticilerinizin de sizden öğrenebileceği şeyler olduğunu inanıyor musunuz? Örnek verebilir misiniz?’’ 

sorusuna verilen cevaplarda her şeyin bilinmesinin mümkün olmadığını ve kişilerin uzmanlık alanları kapsamında 

yönetime yararlı olacak şekilde bilgilendirme yapmasının doğru olduğu ifade edilmiştir. Bu durumu örneklendirecek 

olursak X5 katılımcısı ‘‘Her yöneticinin astlarından öğreneceği şeyler vardır. Bu illa ki yöneticilik anlamında değil en 

basitinden bir ofis eşyasının kullanımına,yapılmakta olan işin işleyişine yönelik de olabilir. Yeter ki yönetici öğrenmeye 

açık olsun,bakıp görsün ve dinleyip duysun.’’ şekilde yorumda bulunurken X12 katılımcısı ‘‘Kendi branşım ile ilgili 

teknik konularda yöneticime bilgi konusunda destek sağlayabileceğimi düşünüyorum.’’ ifadesine yer vermiştir. 

Özellikle teknolojik anlamda yöneticilerini zayıf bulan Y kuşağı üyelerinin bu durumu destekler biçimde Y9 katılımcısı 

verdiği cevapta ‘‘Herkesin herkesten öğreneceği bir şey var. İş anlamında uzmanlaştığım, mobil teknolojiler mesela, 

yöneticilerin yetersiz kalıyor vizyonları’’ şeklinde belirtirken Y1 katılımcısı bu durumu ‘‘Günümüz gençlerin tüketici 

anlayışı, hayata bakış açısı farklı, yenilikçi görüşlüler. Daha çok dünyayı gezmiş, kendini geliştirmiş, iyi okulda okumuş 

vizyonunu genişletmiş kişilerden yöneticilerin öğreneceği şeyler var.’’ halinde yorumlamıştır. 

 Ödül ve Ceza Mekanizmaları 

Kuşakların ödül ve ceza sistemine bakış açıları ışığında X kuşağının liderlerin ödüllendirme ve zorlayıcı güce 

önem verdiği,  Y kuşağının ise zorlayıcı güç unsurları ile uyumlu bireyler olmayıp bu tarz yönetim şeklini gereksiz ve 

başarısız olarak algıladıkları gözlemlenmiştir. X kuşağı çalışanlarından X8 katılımcısı “Ödül kesinlikle teşviktir, 

çalışanı motive eder. Ceza da caydırıcı olacak şekilde rencide edilmeden uygulanabilir, ağır olmadan ve demoralize 

etmeden.’’, X9 katılımcısı “Ödül ve ceza sistemi olmalı. Çalışmaların karşılığını almak başarmada önemli bir etken. 

Ceza sistemi ise kontrolü sağlar.” ifadelerine yer vermiştir. Bu görüşten farklı bir yol izleyen Y kuşak çalışanları 

durumu ifade ederken Y5 katılımcısı “Çalıştığım ortamda ceza uygulamalarına hoş gözle bakılmaz. Herkesin cezaya 

ihtiyaç duymayacak iş ahlakı ve çalışkanlığa sahip olduğu öngörülür.  Ödüller motivasyonu sağlama ve başarıları 

kutlama amacıyla verilir.”, Y10 katılımcısı “Ödül ve ceza sisteminin adil olmasını sağlayabilmek için mutlaka sayısal 

verilere, istatistiklere dayandırılması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde tarafsız değerlendirme yapabilmek 

oldukça zor olacaktır.’’ tanımlamalarını kullanmıştır. 

 Lider Rolleri 

 
Kuşaklara göre farklılık gösteren lider rollerini tanımlamak amaçlı görüşmecilere yöneltilen sorular kapsamında 

verilen cevaplar arabuluculuk, değişim ajanı, koçluk ve mentorlukalt temalarında incelenmektedir. 
 

 Arabuluculuk 

Bu alt tema kapsamı üzerinde katılımcılardan her hangi bir çatışma ortamında ideal bir yöneticinin izlemesi gereken 

yolu tanımlamaları istenmiş ve araştırma verilerinden elde edilen bulgular neticesinde iki kuşak üyelerinin de ortak 

kavramlar üzerinde durduğu tespit edilmiştir.  Kuşak üyelerine göre ideal liderler çatışma anında soğukkanlılık 

göstererek her iki tarafında eşit şartlar altında görüşlerini alıp yargılanmasını yapabilen ve çözüm odaklılık kişiler 

olarak algılanmaktadırlar.  X4 katılımcısı bu durumu ‘‘Ebeveyn ve çocuk davranışını değil yetişkin davranışını 

göstermeli (çatışma yönetimi eğitimlerinde anlatılır). Yani köprü görevi kurmalıdır.’’ şeklinde özetlemiş, X5 katılımcısı 

‘‘Tarafları objektif bir şekilde dinlemeli, konuyu ve sorunu çok iyi öğrenmeli ve anlamalı, soruna sebep olan unsurları 

tespit edip ortadan kaldırmak için çalışmalı. Bütün süreç boyunca sakin ve soğukkanlı durabilmelidir.’’ şeklinde ifade 

etmiştir. Y kuşağı üyelerinden Y4 katılımcısı ‘‘Öncelikle durumu iyi analiz etmelidir ve tarafsız bakmayı 

başarabilmelidir. Çatışmayı doğuran olay da taraflarca sakince ve detayları ile konuşulmalıdır, diğer departmanlara veya 

kendi üstündeki idarecilere de konuyu aktarmadan kendi personelleri ile çözmelidir.’’ görüşünü savunmuştur. 

İki kuşak da kişisel problemlerini yönetime aktarmayı doğru bulmasa da bu konuda izlenilmesi gereken yolun 

uyumlu olup, gerekli desteğin sağlanması yönünde olduğunu söylemektedir. Y2 katılımcısı bu durumu ‘‘Genelde kişisel 

problemlerimi paylaşmıyorum ve işime yansıtmıyorum. Ama oldukça yapıcı biri olduğunu düşünüyorum, sorun var ise 

çözüm yolunu bulmaya çalışan biri. Bence olması gerektiği gibi.’’ şeklinde özetlemektedir. 
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 Değişim Ajanı 

Katılımcılardan değişim ortamında yöneticilerinin sahip olması gerektiğine inandıkları bakış açısını tanımlanmaları 

istendiğinde iki kuşak üyeleri de değişime açık ve hazırlıklı olmanın yöneticilerin olmazsa olmaz kriterlerinden biri 

olduğu tanımlanmıştır. X2 katılımcısı bu durumu ‘‘Yöneticimin değişikleri bütün olumlu ve olumsuz sonuçlarıyla 

tartarak değerlendirmesini tercih ederim.’’ şeklinde değerlendirirken, X11 katılımcısı ‘Ülkenin değişen koşulları altında 

oluşan ortamlarda mevcut şartların her 4-5 yılda bir değişeceği gerçeğine göre alternatif planlar geliştirilmeli buna 

hazırlıklı olunmalıdır.’ ifadesine yer vermiştir. Değişimi teknolojik anlamda değerlendiren Y kuşağı üyeleri ele 

alındığında Y2 katılımcısı ‘‘Yöneticiler her zaman değişime açık olmalı. Yeni fikirler-yeni teknoloji daima takip 

edilmeli, çağa ayak uydurulmalı.’’ tanımlamasını yapmış, yine Y8 katılımcısı bu görüşü destekler nitelikte ‘‘Teknoloji 

alanında her gün yeni bir şey üretildiği için teknoloji takip edilmeli ve ayak uydurulmalıdır’’ şeklinde yorumlamıştır. 

 Koçluk ve Mentorluk 

Koçluk, mentorluk ve tersine mentorluk uygulamalarını doğru yönetim stili olarak değerlendiren genç kuşak 

üyelerinin bakış açılarını değerlendirmek amaçlı yönetilen soru kapsamında elde edilen bulgular analiz edildiğinde her 

iki kuşak üyeleri de bu uygulamaları destekler nitelikte yanıtlar vermiş olup, liderlerle ilgili olarak X4 katılımcısı 

‘‘Çalışkan, koçluk yapabilen, takım oyuncusu, vizyon sahibi,karşısındakine değer veren ve yenilikçi olmalıdır.”, X5 

katılımcısı ‘‘Başarıyı takdir edebilmesi,yüreklendirici olması,gerektiğinde mentorluk ve koçluk yapabilmesi”, Y11 

katılımcısı“Astları ile sürekli kontak halinde olması ve onlara bilgi ve becerilerini aktarıp koçluk yapması.’’, Y13 

katılımcısı “Beni motive etmeli bana koçluk yapmalı.” yorumlarına yer vermiştir. 

 İdeal Ast-Üst İlişkisi 

 

İdeal ast-üst ilişkisineait iki kuşağın farklılaşan bakış açılarını tespit etmek amaçlı katılımcılara yöneltilen sorular 

analiz edilerek, lider üye etkileşimi, farklı kuşakları anlamanın önemi, kararlara katılımda liderin rolü alt temalarına yer 

verilmiştir. 

 
 Lider Üye Etkileşimi 

Katılımcıların verdiği yanıtlar incelendiğinde X kuşağının ideal alt-üst ilişkisini saygı kuralları çerçevesinde, 

sınırları çizilmiş, olumlu geri bildirim yapılan, güven odaklı, görev tanımları yapılmış, empati kurulan ilişkileri içeren 

kavramlar ile anlamlandırırken, Y kuşağı ise özgür fikir paylaşımı, saygı ve anlayış çerçevesinde esneklik sağlayan, 

empati kurulabilen ilişkileri konu alarak tanımlamıştır. 

 X1 katılımcısı ‘‘Saygı çerçevesi bu işin olmazsa olmazıdır. Çift taraflı feedback için açık olunmalıdır. Olayları 

kişiselleştirmeden iş olarak bakabilmek ilerlemeyi sağlar.’’, X5 katılımcısı ‘‘Sınırları iyi tanımlanmış, belirli ama çok 

keskin olmayan kurallar çerçevesindeki bir yapıda olmalıdır.’’ şeklinde ifade etmiştir. Bundan farklı olarak Y kuşağı 

çalışanlarının yorumları değerlendirildiğinde; Y1 katılımcısı ‘‘Saygı içinde iş ile ilgili her şeyi rahatça konuşabilecek 

bir ilişki olmalı. Altın fikirlerini rahatça söyleyebildiği, üstün bunları önemsediği ve değerlendirdiği bir iş ilişkisi 

olmalı. Altlar var olan düzeni geliştirmek için özgür düşünmeye yönlendirilmeli.’’, Y8 katılımcısı ‘‘Görev tanımları 

kalın çizgilerle ayrılmış üst egosuz, alt da kendini bilen sevgi-saygı çerçevesinde olmalıdır.’’ şeklinde tanımlamalara 

yer verdiği gözlemlenmiştir.Her iki kuşak üyeleri de yönetici ile iletişimin çalışan performansını %100 etkileyen önemli 

bir faktör olduğunu öne sürmüştür. X8 katılımcısı bu durumu ‘‘ Yöneticimle kurduğum iyi iletişim kesinlikle olumlu 

etkiler. Kendime olan güvenim ve inancım artarak daha başarılı olmamı ve işimi severek, mutlu bir 

şekildeyapmamısağlar.Her zaman o desteği arkamda hissederim’’ şeklinde özetlemiş, Y4 katılımcısı ‘‘Tabii ki taraflar 

arası iletişimin niteliği ve düzeyi iş performansını etkiliyor, benim için önemli bir etkendir. İletişim arttıkça iş alanı 

daha da genişliyor ve ortaya daha zengin şeyler çıkıyor, bu da beni heyecanlandırarak çalışmalarda daha aktif olmamı 

sağlıyor.’’ ifadelerine yer vermiştir. 

 Farklı Kuşakları Anlama 

Katılımcılara yönlendirilen ‘‘Yöneticiniz davranışlarında yaş farklılıkları veya kuşak farklılıklarına göre farklı 

davranıyor mu? Nasıl? Sizce bu konuda izlenmesi gereken yol nedir?’’ sorusuna verilen cevaplar analiz edildiğinde iki 

kuşak arasında da anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiş ve iki kuşak katılımcısı da bağlı olduğu örgütlerde yaş ve kuşak 

farklılıklarına göre değişen bir davranış tarzı izlenmediğini ve bu konuda eğitim alınmasının olumlu olacağını 

belirtmiştir. Bu temayı destekler nitelikte X4 katılımcısı ‘‘Davrandığını söyleyemem, Kendisi X kuşak öncesi 

(babyboomers kuşağı). Bence eğitim almalı, ben Y kuşağı iletişim eğitimini aldım. Ona da X kuşağını tavsiye ederim’’ 

X11 katılımcısı ‘‘Yöneticilerimiz iş hayatının ağırlığı altında yaş ve kuşak farkına dikkat etmeden çalışmakta 

günümüzde özellikle genç kuşakları anlamakta çok zorlanmaktadırlar, bu konuda yeni kuşak çalışanlar ile sıkça 

değerlendirme toplantıları yapılıp onlara nasıl görev sorumluluğu verilebileceği değerlendirilmelidir.’’ 

tanımlamalarında bulunmuştur.  Y kuşağı çalışanlarından Y1 katılımcısı ‘‘Yöneticim X ve Y kuşağı ile çalışma ile ilgili 

eğitimler alıyor. Bize karşı daha hoşgörü ve anlayışlı olduğunu düşünüyorum diğer kuşaklara göre.’’ şekilde bu durumu 

ifade etmiştir. 
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 Kararlara Katılım 

Karar mekanizmalarında ve şirket için önem arz eden hedeflerinoluşturulması kapsamında liderlerin rolüne yönelik 

katılımcıların yorumlarını ölçmek için 4 adet soru oluşturulmuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda; iki kuşak 

çalışanları da birbirine paralel yorumlarda bulunmuştur. Karar mekanizmalarında yönetici ve çalışanın iş dağılımına 

yönelik olarak X8 katılımcısı "Bu oran % 60 yönetici % 40 çalışan olmalı. Çalışan, işin içinde daha aktif olduğu için 

fikirleri kararlarda göz önüne kesinlikle alınmalı", X9 katılımcısı  %75 yönetici %25 çalışan kararlarına yer 

verilmelidir.’’ şeklinde özetlerken Y11 katılımcısı "Çalışan kendi işi üzerindeki fikirlerini yöneticiyle rahatlıkla 

paylaşmalı. Yönetici bunları değerlendirip şirket menfaatine uygun şekilde karar vermelidir." şeklinde ifade etmiştir. 

Varılan ortak görüşe göre her iki kuşak katılımcıları da kendilerini bilgi düzeyleri ve yetki alanları kapsamında alınacak 

kararlarda söz sahibi olarak görmekte ancak bu konunun geliştirilmesi gerektiğini düşünmektedir. Buna bağlı olarak Y 

kuşağı üyesi olan Y8 katılımcısı "Şirketin bilgi teknolojileri ile ilgili alanlarında söz sahibiyim. Çalışanlarına daha fazla 

güvenmelidir." Y11 katılımcısı "Kendi sorumluluğumuzdaki işlerde söz sahibi olduğumu düşünüyorum. Yöneticimiz 

sorumluluğumuz arttırarak kişisel gelişimimize yardımcı olabilir." şeklinde yorumlarda bulunmuştur. Yine örgütün 

gelecek planlarında çalışanların rolünün arttırılması gerektiğini savunan katılımcılar, bu konudaki görüşlerin alınması, 

hedef ve değerlerin paylaşılması amaçlı bilgilendirme toplantılarının yapılabileceğini öne sürmüşlerdir. 

Tablo 4. X ve Y Kuşağının Liderlik Algılama Farklılıkları 

 

Temalar 

 

Alt Temalar 

 

Çalışan 

Grubu 

Alt Temalara 

İlişkin Örnek 

İfadeler 

 

Örnek İfadeler 

 

 

 

 

Kuşaklara 

Göre Etkili 

Liderin 

Kişisel 

Özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuşaklara 

Göre Etkili 

Liderin 

Kişisel 

Özellikleri 

 

 

 

 

 

Lider 

Nitelikleri 

 

 

X Kuşağı 

Güvenilirlik 

İletişim 

BecerisiYenilikçili

kAdillik 

UyumlulukÇalışk

anlıkSaygınlık 

‘‘Sorumluluk sahibi, uyumlu, iletişime, yeni 

fikirlere açık olmalı, saygılı, etkileyici, gerekli bilgi 

ve birikimine sahip olmalıdır.’’ 

‘‘Destekleyici, teşvik edici, yapıcı, tüm personele 

eşit mesafede, yeniliğe açık ve problem çözücü 

olmalıdır.’’ 

 

 

Y Kuşağı 

Zekâ 

Vizyoner 

Cesaret 

Takım Odaklılık 

‘‘İyi gözlemci, insan ilişkileri becerisi, analitik 

düşünce, organize etme beceresi, duyarlı, 

ödüllendirici, motive edici, akıllı, zeki, iyi bir 

hafıza.’’ 

‘‘İdealist olması, birkaç adım sonrasını görüp, 

müdahale edebilmesi, yeniliklere açık, pozitif 

düşünen biri olmasıdır.’’ 

 

 

 

 

 

 

 

Liderin 

Sahip 

Olması 

Gereken 

Yetkinlikler 

 

 

 

 

X Kuşağı 

Motive etme 

becerisi 

Teknik Donanım, 

Problem çözme 

Yeteneği 

Organizasyon 

Gücü 

İkna Gücü 

Analitik Düşünce 

‘‘Yönetici, işyerinde işleri planlayan, 

motivasyonunu sağlayan, sorunları çözen, iş 

organizasyonunu sağlayan ve bu yetkinliği olan 

kişilerdir.’’ 

‘‘Yenilikçi, güvenilir, ikna kabiliyeti yüksek, 

analitik düşünebilen biri olmalıdır.’’ 

‘‘Organizasyon ve yönlendirme yetkisi güçlü biri 

olmalı.’’ 

‘‘ Destekleyici, teşvik edici, yapıcı, tüm personele 

eşit mesafede, yeniliğe açık, resmiyet ve samimiyet 

dengesini iyi ayarlayabilen ve problem çözücü 

olmalıdır.’’ 

 

 

 

Y Kuşağı 

Ekip Odaklılık 

Kriz Yönetimi 

Performans 

Yönetimi 

Çatışma ve Stres 

Yönetimi 

Rehberlik becerisi 

Zaman Yönetimi 

‘‘Şeffaflık, stres yönetimi, risk analizi, anlaşmazlık 

yönetimi.’’ 

‘‘İletişim becerisi, başarı odaklılık, çatışma 

yönetimi, başkalarını geliştirme yeteneğidir.’’ 

‘‘İyi performansın ölçütlerini net bir şekilde 

belirleyebilmeli. İş -  yaşam dengesine saygı 

göstermeli. Stres durumlarını iyi yönetebilmelidir.’’ 

‘‘İyi bir yönetici; Öncelikle çalışanlarını dinlemeli 
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İş Yaşam 

Dengesini 

gerekli geri bildirimleri sağlamalı, eleştirel bir 

yapıya sahip olmalı, zamanı iyi kullanmalı, 

rehberlik edebilmeli.’’ 

 

 

 

 

 

 

Örnek Lider 

Profili 

 

 

 

 

 

 

X Kuşağı 

İleri Görüşlülük 

Kararlılık 

Hitabet Gücü 

X Kuşağı Atatürk 

(11) 

Lincoln (1) 

Sakıp Sabancı (1) 

Denktaş (1) 

‘‘Atatürk, muhteşem zekâsı, karizması ve liderliği 

ile Türk halkına liderlik ederek yurdumuzu 

düşmanlardan kurtarması ve tüm dünyanın kabul 

ettiği bir lider olması ile beni etkilemiştir’’ 

‘‘Atatürk, geniş gelecek öngörüsü, insanlarla 

iletişimi, en kötü savaş dönemlerinde bile büyükten 

küçüğe herkesi ortak bir gelecek için 

yüreklendirebilecek güce sahip olması.’’ 

 

 

Y Kuşağı 

Vizyonerlik 

Değişim Odaklılık 

Motivasyon Gücü 

Y Kuşağı Atatürk 

(10) 

Gandi (2) 

Spartacüs (1) 

‘‘Dünyada tek örneği bile olmayan tek adam 

Atatürk. Ülkemize kazandırdıkları, ileri görüşlülüğü 

etkili bir lider olması için yeterli.’’ 

‘‘Atatürk. Yenilikçi, modern, kararlı, vizyoner.’’ 

‘‘Mustafa Kemal Atatürk. Tüm zorlu ve olumsuz 

koşullar altında halkını bir arada tutmayı 

başarabilmiştir, yapılması gerekeni önderlik ederek 

göstererek öğreten liderdir.’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etkili 

Liderilik 

Stili 

 

 

 

 

 

 

 

Liderlik Stili 

 

 

 

X Kuşağı 

Demokratik 

Liderlik 

Otoriter Liderlik 

Karizmatik 

Liderlik 

Vizyoner Liderlik 

‘‘Otoriter bir lider olmak zorundayım.’’ 

‘‘Kritik önem arz eden konularda daha disiplinli 

bir tutum sergileyerek onların da daha dikkatli 

olmalarını isterim. İş hayatında öğrendiğim şeyleri, 

keza günlük hayatta da yardımcı olabilecek bilgileri 

onlarla paylaşmaktan çekinmem.’’ 

‘‘Karizmatik, objektif, ufku geniş, hedefi ve misyonu 

olan biri olmalıdır. ’’ 

 

Y Kuşağı 

Demokratik-

Katılımcı Liderlik 

Vizyoner Liderlik 

Dönüşümcü 

Liderlik 

‘‘Güçlü iletişim bağları oluşturulmalı, karşılıklı 

fikirlere önem verilmeli, otorite tercih etmek yerine 

daha demokratik olunmalıdır.’’ 

‘‘Başarılı bir lider, geniş bir vizyona sahip, 

çalışanlarıyla gerekli mesafeyi ayarlayabilen, 

onlarla empati kurup gerekli motivasyonu 

aşılayabilen, aldığı kararlar güven ve hayranlık 

uyandıran, yenilikçi ve yaratıcılığa karşı fırsat 

sunan özellikte olması gerekir.’’ 

 

 

 

 

 

 

X Kuşağı 

 

Yapıcı Denetim 

Disiplin 

 

‘‘Yapıcı denetim olmalıdır. Denetim hedefe ne 

kadar varıldığının ölçülmesidir. Sürekli olmalıdır. 

Nerede hata yaptık, eksik olan nedir, nasıl 

tamamlarız şeklinde bildirilmelidir.’’, 
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Liderin 

Denetim 

Mekanizması 

 

Y Kuşağı 

 

Danışılarak 

Sağlanan Yönetim 

Pozitif Geri 

Bildirim 

‘‘Yönetici alınacak kararlarda tek başına hareket 

etmeyip mutlaka çalışanların da görüşünü alıp 

farklı bakış açılarını da benimsemelidir.’’ 

 ‘‘Eksikliklerin, hataların ve uygunsuzlukların 

dışarıdan bir göz ile daha kolay belirlenebileceğini 

düşünüyorum. Bu tespitlerin ardından, işlerde 

ilerleme daha verimli olacaktır.’’ 

 

 

 

 

 

 

 

Liderin 

Etkileme 

Mekanizm

ası 

 

 

 

Karizmatik 

Güç 

 

 

X Kuşağı 

 

Ödüllendirme  

Zorlayıcı 

Sistemler 

‘‘Ödül ve ceza sistemi olmalı. Çalışmaların 

karşılığını almak başarmada önemli bir etken. Ceza 

sistemi ise kontrolü sağlar.’’ 

‘‘Yeteneği, karizması ve güçlü iletişimi bir liderin 

peşinden gitmemi sağlayabilir.’’ 

 

 

Y Kuşağı 

 

 

 

Uzmanlık  

Bilgi Seviyesi 

‘‘Yönetici hem deneyimli hem karizmatik 

liderlerden seçilmeli. Herkesin hem saygı hem sevgi 

ile yaklaştığı imrenilen hayranlık duyulan kişiler 

olmalı’’ 

‘‘İyi bir liderin doğru zamanda doğru yerde aldığı 

kararlar beni etkiler. Bilgi seviyesi de önemlidir.’’ 

 

 

Uzmanlık 

Gücü 

 

 

X Kuşağı 

 

Mesleki Uzmanlık 

Bilgi Donanımı 

Tecrübe  

 ‘‘Bilgilerini belli bir güç etrafında toplayabilen, 

bir hedefi olan ve bu hedefe ulaşmada çözüm 

yollarını uygulayabilen, eğitime önem veren kişi 

olmalıdır.’’ 

‘‘İyi bir lider çok tecrübeli olmalı ve konusunda 

uzman olması gerekiyor ki çalışanların tüm 

sorularına mantıklı bir cevap verebilsin.’’ 

 ‘‘Tecrübeli ve konusuna hakim olmalıdır.’’  

 

 

Y Kuşağı 

 

Mesleki Uzmanlık 

ve Çalışana 

Aktarımı 

Teknolojik 

Donanım 

İnsan Kaynakları 

Üzerinde 

Uzmanlık 

 ‘‘Lider kişi iş hayatında ve özel hayatında edindiği 

tecrübeleri, bilgileri çalışanlarına doğru 

aktarabilmeli ve onların ufuklarını açabilecek 

nitelikte olmalıdır.’’ 

‘‘Bilişim sektöründe liderlerin teknik bilgi ve 

tecrübeye sahip olması önemlidir. Teknik yetkinliği 

olmayan yöneticiler çalışanların neler üzerinde 

çalıştığını anlayamazlar.’’, Y9 katılımcısı ise 

‘‘Vizyon sahibi, istikrarlı, teknolojik bilgiye sahip, 

insan kaynakları konusunda uzman olmalı.’’  

 

 

 

 

Ödül Ceza 

Mekanizma-

ları 

 

 

 

 

X Kuşağı 

 

 

 

 

Motivasyon 

İş Disiplini 

Başarı Etkeni 

Ödül kesinlikle teşviktir, çalışanı motive eder. Ceza 

da caydırıcı olacak şekilde rencide edilmeden 

uygulanabilir, ağır olmadan ve demoralize 

etmeden.’’, 

‘‘Ödül ve ceza sistemi olmalı. Çalışmaların 

karşılığını almak başarmada önemli bir etken. Ceza 

sistemi ise kontrolü sağlar.’’ 

 

 

Y Kuşağı 

 

‘‘Ödül ve ceza sisteminin adil olmasını 

sağlayabilmek için mutlaka sayısal verilere, 

istatistiklere dayandırılması gerektiğini 

düşünüyorum. Aksi takdirde tarafsız değerlendirme 

yapabilmek oldukça zor olacaktır.’’ 

‘‘İyi bir liderin doğru zamanda doğru yerde aldığı 

kararlar beni etkiler. Bilgi seviyesi de önemlidir.’’ 
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Lider 

Rolleri 

 

 

 

 

 

 

 

Arabulucu-

luk 

X ve Y 

Kuşakları 

Ortak 

Görüşleri 

Paylaşmak

tadır 

 

Soğukkanlılık 

Adalet 

Çözüm Odaklılık 

 

‘‘Soğukkanlı, pozitif bakış açısını kaybetmeyen biri 

olmalıdır. Her iki tarafın görüşünü de almalı son 

kararı kendisi vermelidir.’’ 

‘‘Dinlemek, objektif davranmak, sakince çözüm 

bulmak ve sunmak.’’ 

 

 

Değişim 

Ajanı 

X ve Y 

Kuşakları 

Ortak 

Görüşleri 

Paylaşmak

tadır 

Açık Görüşlülük 

Gelişen 

Teknolojik 

Trendlerin Takibi 

‘‘Her zaman değişime açık olmalı. Yeni fikirler-

yeni teknoloji daima takip edilmeli, çağa ayak 

uydurulmalı.’’ 

‘‘Günceli takip etmeli, üretimi ve istihdamı arttırıcı 

teknolojik yeniliklere açık olmalıdır.’’ 

 

 

 

 

Koçluk ve 

Mentorluk 

 

 

 

 

 

 

X ve Y 

Kuşakları 

Ortak 

Görüşleri 

Paylaşmak

tadır. 

 

 

Bilgi ve Beceri 

Aktarımı 

Çift Taraflı Bilgi 

Paylaşımı 

Tersine Mentorluk 

Rehberlik 

 

‘‘Benim gelişmesi gereken alanlarıma odaklanmalı 

ve gelişim için bana gerekli araçları sağlamalıdır. 

Eğitim, mentorvs. gibi’’ 

‘‘Başarıyı takdir edebilmesi, yüreklendiriciolması, 

gerektiğindementorluk ve koçluk yapabilmesi’’ 

‘‘Astları ile sürekli kontakt halinde olması ve 

onlara bilgi ve becerilerini aktarıp koçluk 

yapmasıdır.’’ 

‘‘Başarıyı takdir edebilmesi, gerektiğinde 

mentorluk ve koçluk yapabilmesi, her kesimden-

sınıftan insanla iletişim kurabilmesi gerekir.’’ 

 

 

 

İdeal Alt-

Üst İlişkisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lider Üye 

Etkileşimi  

 

 

X Kuşağı 

Saygınlık 

Net Sınırlar 

Dâhilinde 

Net Görev 

Tanımlamaları 

‘‘Saygı çerçevesi bu işin olmazsa olmazıdır. 

Bununla birlikte çift taraflı feedback için açık 

olunmalıdır. Olayları kişiselleştirmeden iş olarak 

bakabilmek ilerlemeyi sağlar.’’ 

‘‘Seviyeli ve içten, paylaşımcı, fikir alışverişine 

müsait, despot olmayan bir ilişki kurulmalıdır.’’ 

 

Y Kuşağı 

Açık Fikir 

Paylaşımı 

Esneklik 

Empati 

‘‘Saygı içinde iş ile ilgili her şeyi rahatça 

konuşabilecek bir ilişki olmalı. Altın fikirlerini 

rahatça söylemeli, üst bunları önemsemeli. Altlar 

var olan düzeni geliştirmek için özgür düşünmeye 

yönlendirilmeli.’’ 

 

 

 

 

Farklı 

Kuşakları 

Anlama 

 

 

X ve Y 

Kuşakları 

Ortak 

Görüşleri 

Paylaşmak

tadır 

 

 

Eğitim Destek 

Mekanizmalarının 

Kurulması 

 

Değerlendirme 

Toplantılarının 

Gerçekleştirilmesi 

‘‘Yöneticim X kuşak öncesi (babyboomers kuşağı). 

Bence eğitim almalı, ben Y kuşağı iletişim eğitimini 

aldım. Ona da X kuşağını tavsiye ederim’’ 

Yöneticim farklı kuşaklar hakkında yetkin değil. 

Gerekli eğitimleri alması sağlanmalı. 

‘‘Yöneticilerimiz iş hayatının ağırlığı altında yaş ve 

kuşak farkına dikkat etmeden çalışmakta 

günümüzde özellikle genç kuşakları anlamakta çok 

zorlanmaktadırlar, bu konuda yeni kuşak çalışanlar 

ile sıkça değerlendirme toplantıları yapılıp onlara 

nasıl görev sorumluluğu verilebileceği 

değerlendirilmelidir.’’ 

 

 

 

Kararlara 

Katılım 

 

X ve Y 

Kuşakları 

Ortak 

Görüşleri 

Paylaşmak

 

 

 

Aktif Fikir 

Paylaşımı 

‘‘Yönetici alınacak kararlarda tek başına hareket 

etmeyip mutlaka çalışanların da görüşünü alıp 

farklı bakış açılarını da benimsemelidir.’’ 

‘‘Kararlarda % 60 yönetici % 40 çalışan yer 

almalı. Çalışan, işin içinde daha aktif olduğu için 

fikirleri kararlarda göz önüne kesinlikle alınmalı.’’ 
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tadır  ‘‘Hedeflere ulaşabilmek adına atılması gereken 

adımlara ilişkin kararları yönetici verirken, 

çalışanlar da fikirlerini belirterek yöneticisine 

dolayısıyla şirketine katkıda bulunmalıdır.’’ 

 

6. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada diğer çalışmalardan farklı olarak günümüzde iş dünyasının en dinamik çalışanı olan ve kısa bir süre 

içerisinde yönetici vasfına sahip olacak olan Y kuşağı ile şuan onların yöneticileri pozisyonunda bulunan X kuşağı 

katılımcıları üzerinde gerçekleştirilen mülakatlarla liderlik kavramına ilişkin farklılaşan bakış açıları belirlenmeye 

çalışılmıştır. İki kuşak temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda iki kuşağın sahip olduğu farklı iş değerleri ile 

kuşakların odaklandığı etkili lider tanımlamalarını, liderlik yetkinliklerini, liderlik tarzlarını tespit etmek ve onlara etki 

eden güç kaynaklarını gözlemleyerek çalışma tarzlarını ve motive olma yollarını belirlemek amaçlanmıştır. Elde edilen 

bulgular doğrultusunda değişen iş değerlerinin liderlik algılamalarına etkisi üzerindeki yorumlamalara yer verilmiştir.   

X kuşağı üyeleri, başarılı bir liderin taşıması gereken karakter özelliklerini tanımlarken üyelerini tanıyan, ekip 

odaklı, gelişimi destekleyen, motive edici, güçlü iletişim becerisine sahip, güvenilir, cesaretli, saygılı, çalışkan ve dürüst 

kavramlarının üzerinde durmaktadır. Tanımlanan özelliklere bakıldığında bu kuşak demokratik-katılımcı liderlik tarzını 

otoriter liderlik tarzından daha işlevsel ve doğru bulsa da zorunlu durumlarda otokritik liderlik uygulamalarının da 

gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyor. Vizyoner liderlik stili bu kuşağı diğer liderlik stillerinden çok daha fazla 

etkiliyor. Y kuşağı üyeleri tarafından başarılı lider için yapılan tanımlamada ise pozitif, zeki, bilgili, motive edici, takım 

odaklı, iş-yaşam dengesini sağlayan, vizyoner, yenilikçi ve demokratik kavramlarına yer veriyor. Kendinden önceki 

kuşağa benzer şekilde demokratik-katılımcı liderlik tarzın benimseyen bu kuşak vizyoner liderlik stiline ek olarak, 

dönüşümcü liderlik stilinden de etkileniyor. 

X Kuşağı liderlerden etkilendikleri ve onları takip etmelerini sağlayan yönleri tanımlarken karizma, güçlü iletişim, 

motive etme ve ödüllendirme gücü, konusunda uzmanlık kavramlarına yer verirken, Y kuşağı bu etkileri yol 

göstericilik, eğiticilik, ekip odaklılık ve koçluk becerisi olarak tanımlamıştır.  Bulgular X kuşağının liderlerin 

karizmatik ve ödüllendirme gücünden etkilenirken, Y kuşağının bunun yanında uzmanlık gücüne de yer verip zorlayıcı 

güç uygulamalarını doğru ve başarılı bulmadığını gösteriyor. 

Her iki kuşağın büyük bir kısmı etkilendikleri lider örneği olarak Atatürk’ü gösterirken X kuşağı onun zekâsı, 

karizması, öngörüsü, azmi, kitlelere hitap gücü ve cesaret becerilerinden etkilenmiş, diğer verdikleri başarılı lider 

örneklerinde ise Steve Jobs’u yenilikçi, Lincoln’ü barışçıl, Sakıp Sabancı’yı ise zeki olarak tanımlamıştır. Y kuşağı ise 

Atatürk’ünvizyoner yapısı, değişim odaklı oluşu ve motive etme becerilerinden etkilenerek diğer örneklerinde 

Gandi’nin dürüstlük, barışçıl yapısı, Spartacüs’ün farklı kitleleri bir araya getirebilme gücü üzerinde durmuşlardır. X 

kuşağı yöneticilerin sahip olması gereken yetkinlikleri tanımlarken geri bildirim yeteneği, motivasyon becerisi, 

konusunda uzmanlık, güçlü iletişim kabiliyeti, ekibi yönlendirme ve organize etme gücüne, Y kuşağı ise, iyi insan 

ilişkileri, risk yönetimi, uzmanlık, rehberlik gücü, optimistlik, eğitme gücü, sürekli gelişim, ve zaman yönetim ilkeleri 

üzerinde durmuştur. X kuşağına göre ideal alt üst ilişkisi saygı, iyi geri bildirim, güven, hiyerarşik düzen, empati ortamı 

içerisinde gelişirken, Y kuşağı ise özgür fikir paylaşımı, esneklik, yöneticilikten çok koçluk yapılan, empati kurulabilen 

ilişkileri tercih etmektedir. Her iki kuşak da şirket ile ilgili alınan kararlarda belirli oranlarda söz sahibi olduğunu ancak 

bu konunun gelişmesi gerektiğini öne sürmektedir. 

Yine iki kuşak üyeleri şirketlerde genel anlamda yaş ve kuşak farklılıklarına göre davranılmadığını bu konuda 

eğitim alınması gerektiğini öne sürmektedir. X ve Y bireyleri liderlik ve statü arasında net bir bağlılık olmadığını ancak 

statünün başarılı bir liderle paralel bir şekilde oluşacak bir tanım olduğunu söylemektedir. İki kuşak da kişisel 

problemlerini yönetime aktarmayı doğru bulmasa da bu konuda izlenilmesi gereken yolun uyumlu olup, gerekli 

desteğin sağlanması yönünde olduğunu söylemektedir. İki kuşak çalışanları yöneticilerin onlardan öğreneceği beceriler 

olduğunu düşünüp, Y kuşağı özellikle teknolojik anlamda yönetimi zayıf bulmaktadır. Kurumun değerleri ve hedefleri 

hakkında yeterince paylaşımda bulunulmadığı düşünüldüğünden bu konu ile ilgili toplantıların yapılması çalışan 

motivasyonunu arttıracak yönde olduğu kanısına varılmaktadır. İki kuşak üyeleri de gösterdikleri çabalar karşısında geri 

bildirim almak isterken, x kuşağı üyelerini bunu takdir, unvan ve maddi ödüllendirme olarak görmekte y kuşağı ise 

buna ek olarak kendilerinin gelişiminde sağlanacak bilgilendirme kavramına da yer vermektedir. Katılımcılara göre 

çatışma anında izlenecek yol soğukkanlılık, her iki tarafında adilce dinlenerek yargılanması ve çözüm odaklılıktır. 

Belirli sınırlar altında denetimi faydalı gören kuşak üyelerinden X kuşağı bunun iş disiplini açısından,  Y kuşağı ise 

yapılan geri dönüşümlerde faydalı olacağını düşünmektedir. Şirket için alınacak kararlarda çalışanların da fikri alınarak 

nihai karar verilmesi gerektiği inanışına sahiptirler. X kuşağı üyeleri yasal yaptırımların, belirli ölçüde işin başarısında 

gerekli olduğu düşüncesine sahipken, Y kuşağı üyeleri bu tarz uygulamaların kişilerin motivasyonunu azaltıcı olarak 

tanımlamıştır. X kuşağı üyelerine göre ideal bir işortamı görevlerin net olarak tanımlandığı, adil ve güven esaslı olarak 

tanımlarken, Y kuşağı üyeleri koçluk sisteminin uygulandığı, esnek çalışma saatlerine sahip, giyim kurallarında 

esneklik tanıyan ve yemek, spor, kreş gibi ek imkânları sağlayan ortamlar olarak tanımlamıştır. 
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İki kuşak üyeleri de iş yaşam dengesinin doğru kurulmasının kişinin başarısında ve motivasyonunda önemli bir 

faktör olduğunu öne sürmekte, aldığı kararlarda özgürlük alanı genişledikçe daha doğru ve verimli aksiyon aldıklarını 

savunmaktadırlar. X kuşağı üyeleri iyi gelir elde edebilecekleri şirketlerde çalışmayı daha çok tercih etmiş ve buna bağlı 

olarak sosyal sorumluluğun elde edilebileceğini savunmuştur. Y kuşağı üyeleri ise sosyal sorumluğu yüksek ve esnek 

çalışma koşullarına sahip bir örgütte çalışmayı tercih ederek bunun kişinin mutluluğu açısından önemli bir faktör 

olduğunu ve kişi mutlu olmadan başarı elde edemeyeceğini öne sürmüştür. Her iki kuşak da marka kimliğini çok önemli 

bulup bunun onları ve başarılarını temsil ettiği inancına sahiptir. Y kuşağı üyeleri güçlü bir markanın özgeçmişlerinde 

yer almasının onların daha iyi bir kariyer elde etmesinde önemli bir faktör olduğunu savunmuştur. Yönetici ile 

iletişimin kişinin performansını kritik düzeyde etkileyen bir faktör olarak gören kuşak üyeleri bunun kişisel motivasyon 

ve özgüven açısından önemli olduğu düşüncesindedir. 

Kuşaklararası farklılıklara odaklanan pek çok çalışmanın temel amacı, bu farklılıkları etkili biçimde yöneterek 

farklı beklentilerin karşılanmasını sağlayarak etkinliği ve verimliliği arttırmaktır. Özellikle teknolojinin gelişimi ve 

küreselleşmenin hızla artarak artması ile dünyanın bir köye dönüştüğü dönemde büyüyen Y kuşağının diğer 

kuşaklardan farklı olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Bu araştırma sonucunda elde edilen bulgular bu farklı kuşağın 

nasıl daha iyi yönetileceği sorusuna ışık tutmaktadır.  
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Türkiye’de Savunma Harcamalarının İşsizlik Üzerine 

Etkisi: 1980-2014 Dönemi İçin Ekonometrik Bir Analiz1 

The Effect of Defense Spending on Unemployment in Turkey: An 

Econometric Analysis 

 for the Period of 1980-2014 
 

Gülbahar ÜÇLER, Ahidevran Üniversitesi, Türkiye, gulbahar.ucler@ahievran.edu.tr 

Öz: Savunma harcamaları ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen literatürde, savunma harcamalarının ekonomik büyüme sürecine 

çeşitli yollarla olumlu etki ettiği yönünde bulgular elde eden çok sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmalara göre, savunma sanayi çeşitli 

kamu alt yapı hizmetleri sağlamakta, araştırma geliştirme faaliyetleri sonucunda teknolojik gelişmeye öncülük etmekte ve beşeri sermayeyi 
geliştirerek özel sektör yatırımlarını pozitif yönde etkilemektedir. Ayrıca savunma harcamaları toplam talebi artırarak işsizliği 

azaltmaktadır.  Bu çalışma Türkiye için 1980-2014 yılı verileri kullanılarak savunma harcamaları ile işsizlik arasındaki ilişkiyi 

incelemektedir. Çalışmanın amacı Türkiye’de savunma harcamalarının işsizlik üzerindeki etkisini ampirik olarak test etmektir. Bu amaçla 
savunma harcamaları ve işsizlik arasındaki ilişki Hatemi-J (2008) tarafından geliştirilen yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ve dinamik en 

küçük kareler (DOLS) yöntemi ile araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda savunma harcamaları ile işsizlik oranları arasında negatif yönde 

ilişkiye dair bulgular elde edilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Savunma Harcamaları, İşsizlik, Türkiye, Hatemi-J Eşbütünleşme Testi, DOLS 

Abstract: The literature on the relationship between defense expenditures and economic growth consists of a very large number of empirical 

findings on the positive effect defense expenditures on economic growth. According to these empirical findings, defense industry does not 
only provide public infrastructure services, but also leads (triggers) technological developments via research and development investments, 

and affects private sector investments by enhancing human capital. Besides, defense expenditures also reduce unemployment by increasing 

total demand. This study aims to test the possible effect of defense expenditures on unemployment by using a data of Turkey for the period of 
1980-2014. Throughout this aim, data is analyzed by Hatemi-J (2008) co-integration test with structural breaks and dynamic ordinary least 

squares (DOLS) test. Findings indicate the existence of a negative relationship between defense expenditures and unemployment rates.           

Keywords: Defence Spending, Unemployment, Turkey,  Hatemi-J Cointegration Test, DOLS 

 

1. Giriş 

Savunma harcamalarına ayrılan kaynaklar özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomisi üzerinde ciddi etkiler 

oluşturmaktadır.. Benoit (1978) 44 gelişmekte olan ülke için yaptığı analizle savunma harcamalarının gelişmekte 

olan ülkeler için ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Benoit (1978)’in savunma 

harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki pozitif korelasyon bulgusu literatürde savunma-büyüme 

tartışmasını başlatmıştır. Ancak bu konuda oldukça geniş bir literatür olmasına rağmen, henüz savunma 

harcaması ve ekonomik büyüme ilişkisi üzerine bir fikir birliği sağlanamamıştır.  

Savunma harcaması, ekonomik büyüme ilişkisi üzerine geniş bir literatür olmasına rağmen, ekonomik 

büyümeyi yakından ilgilendiren diğer değişkenlerle savunma harcamaları arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma 

sayısı oldukça sınırlıdır.  İşsizlik ekonomik büyümeyi yansıtmak için yaygın olarak kullanılan göstergelerden 

biridir. İşsizlik ekonomik büyüme ile yakından ilişkili ve savunma harcamaları da ekonomik büyümeyi etkilediği 

için savunma harcamaları işsizliği etkileyebilir.  

 Askeri harcamaların istihdam üzerindeki etkileri hakkında farklı alternatif görüşler vardır. Muhafazakâr 

görüş, askeri harcamalardaki artışın işsizliği doğrudan veya çeşitli destekleyici rollerle dolaylı olarak çok büyük 

oranda azaltacağını savunmaktadır. Diğer taraftan Liberal görüş ise askeri harcamaların israf, etkinsizlik, özel 

sektörü dışlamak ve üretimde sahtekarlık olduğunu savunurken sosyal bütçenin askeri harcamalara aktarıldığı ve 

bu yüzden artan askeri harcamaların istihdamda azalmaya yol açacağı görüşündedirler (Yıldırım ve Sezgin, 

2003; 130). Sweezy ve Baran (1975)’e göre, savunma harcamaları efektif talebi canlandırarak istihdam 

olanakları oluşturur ve kapitalist sistemi durgunluktan çıkarır. Sweezy ve Baran, çalışmalarında ABD’de 

savunma harcamalarının önemli bir istihdam yarattığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Savunma harcamaları çeşitli kanallarla işgücü piyasalarını etkileyebilir. İlk olarak teknolojik yayılmalar 

yoluyla, askeri altyapı çalışmaları ve verimlilikte iyileşmeler özel sektörün işgücü talebini artırabilir. İkincisi 

                                                           
1 Bu çalışma, 30 Mayıs-3 Haziran 2016 tarihlerinde Saraybosna’da düzenlenen 2nd International Congress on Economics and Business 

(ICEB’16) Kongresinde sunulan bildirinin düzenlenmiş halidir.  
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savunma sanayindeki yer değiştirme etkisi friksiyonel işsizlik yaratacak dolayısıyla özel sektörde işgücü arzı 

artacaktır. Üçüncü olarak, askeri harcamaları finanse etmek için gerekli kaynak ihtiyacı işçi ve işverenler 

üzerinde bir vergi yükü oluşturacak ve bu durum hem işgücü arzını hem de talebini etkileyecektir. Ancak bu 

alternatif kanallar,  savunma harcamalarının işsizlik oranları üzerindeki etkilerinin yönü hakkında kesin bir 

tahmin olduğunu göstermemektedir (Navarro ve Cabello, 2015; 2-3).  

Savunma sanayinin en önemli özelliklerinden bir tanesi, ileri teknoloji kullanmasıdır. Bu özelliğinden ötürü 

savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların sermaye yoğun üretim yapmaları ve istihdam ettikleri 

işgücünün de nitelikli işgücü olması doğaldır. Bununla beraber, bazı karmaşık ve ileri teknoloji gerektiren 

savunma sanayi kolları kısmen emek yoğun bir üretim süreci ile yapılabilmektedir (Şimşek, 1989; 197-198). 

Savunma sanayinin istihdam kapasitesinin artırılmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK)’ nın ihtiyaçları için yurt 

içine yöneltilen alımlar dışında, oluşturulmuş bulunan kapasite kapsamında, off-set taahhütlerinden de 

yararlanılarak gerçekleştirilen ihracat da giderek artan ölçüde etkili olmaktadır. Ayrıca son yıllarda savunma 

sanayi alanında faaliyet göstermekte olan firmaların sayısındaki artışa paralel olarak sektördeki nitelikli eleman 

istihdamında da hızlı bir artış kaydedilmektedir. (Zekey, 1999; 10). Bu konuyla ilgili olarak Okur (1992) 

savunmayı oluşturan hava, deniz ve kara kuvvetlerine ait fabrikalarda sivil personelin istihdam edildiğini, bunun 

da işsizliği azaltıcı yönde bir etkide bulunduğunu belirtmiştir.  

  İşsizlik hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için doğrudan ve dolaylı olarak sosyo-ekonomik 

problemler oluşturmaktadır. İşsizlikle savunma harcamaları arasında negatif yahut pozitif yönde yakın bir 

ilişkinin varlığı mevcut literatür tarafından kabul edilmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın temel amacı 

Türkiye’de 1980-2014 dönemi için savunma harcamaları ve işsizlik arasındaki ilişkiyi farklı ekonometrik 

yöntemlerle incelemektir.  

 

2. Dünya’da ve Türkiye’de Savunma Harcamaları 
 

Soğuk savaş sonrasında tüm dünya genelinde savunma harcamalarında bir azalma yaşanmıştır. Örneğin, ABD’de 

SIPRI verilerine göre 1990 yılında savunma harcamalarının GSYH’ ya oranı %5,3 seviyesinde iken bu oran 

2000 yılında %3,1’e gerilemiştir. Ancak 2000’li yılların hemen başında genel anlamda savunma harcamalarının 

artış eğilimine girdiği söylenebilir. Özellikle 11 Eylül 2001’de gerçekleşen saldırı sonrasında ABD savunma 

bütçesini 450 milyar $’ın üzerine çıkarmıştır. ABD 2014 yılında 610 milyar $ olarak gerçekleşmiştir.  

Avrupa’da savunma harcamalarının gelişimine bakıldığında ise, 2014 yılında yaklaşık % 0,6 oranında bir artışla 

386 milyar $ olmuştur. Ancak bölgesel bazda incelendiğinde Avrupa’da savunma harcamaları artışında bir 

belirsizlik olduğu görülmektedir. Örneğin 2005 yılından bu yana Doğu Avrupa’ da savunma harcamaları 

yaklaşık %98 artarken, Batı ve Orta Avrupa’da savunma harcamaları %8,3 oranında düşmüştür.   

Özellikle son dönemde Ortadoğu’ da yaşanan gelişmeler sonucu hem bölgedeki pek çok ülke hem de diğer 

ülkeler savunma harcamalarını artırmıştır.  Bölgede yaşanan bu gelişmeler sonucu Ortadoğu’ da savunma 

harcamaları 2013 yılında bir önceki yıla oranla %5,6 oranında artarak 150 milyar $’a ulaşmıştır. Rusya, Çin, ve 

Suudi Arabistan son dönemde savunma harcamalarını en çok artıran ülkeler arasındadır. 2014 yılında, Çin’ in 

savunma harcamaları %9,7, Rusya’ nın askeri harcamaları %8,1 ve Suudi Arabistan’ ın harcamaları %17 

oranında bir artmıştır. 2014 yılı rakamları değerlendirildiğinde, dünyada 216 milyar $’lık  bir savunma bütçesi 

ABD’ den sonra en çok savunma harcaması yapan ülke Çin’ dir. Suudi Arabistan ise 2014 yılında 67 milyar 

$’lık bir savunma harcaması ile Çin’ in ardından savunma bütçesi en yüksek üçüncü ülke olmuştur.  

Jeopolitik konumu, komşu ülkelerde yaşanan istikrarsızlıkla devam eden terör olayları nedeniyle savunma 

harcamaları Türkiye içinde her zaman önemli olmuştur.  

 

Tablo 1. Türkiye’de Savunma Harcamalarına İlişkin Rakamlar 

Veri 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

GSYH içindeki Payı 

(%) 
3.9 3.7 2.5 2.4 2.2 2.3 2.2 2.2 

Savunma Harcaması 

(Milyar $) 
6.606 9.994 12.081 17.749 17.13 17.81 18.431 22.618 

Kişi Başına Savunma 

Harcaması ($) 
113 158 178 246 234 241 246 231 

Kaynak: SIPRI Military Expenditure Database, 2015. 

 

Tablo 1’ de verilen rakamlara göre, Türkiye’de savunma harcamaları 2000 yılından sonra düşüş eğilimine 

girmiştir. Ancak söz konusu düşüş rakamsal bazda değil, GSYH’ ya oranlandığında ortaya çıkmaktadır. 

Ekonominin büyümesi, GSYH hesaplama yönteminin değişmesi, mutlak rakamlardaki artışa rağmen savunma 
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harcamalarının düşmesinin en önemli nedenidir. SIPRI verilerine göre Türkiye’ nin savunma harcamaları 2005 

yılında 12.081 milyar $ iken bu rakam 2014 yılında 22.618 milyar $’a yükselmektedir. Benzer şekilde kişi başına 

düşen savunma harcaması miktarı son 15 yıl içerisinde 158 $’ dan 298 $’a yükselmiştir. Stockholm Barış 

Enstitüsü (SIPRI)’ nin hazırladığı rapora göre Türkiye’nin savunma harcamaları son on yılda %15 oranında bir 

artış göstermiştir. Türkiye 2014 yılında en fazla askeri harcama yapan 15. ülke olarak, toplamda 22,6 milyar $ 

savunma harcaması yapmıştır.  Türkiye’ nin toplam dünya savunma harcaması içerisindeki payı %1,3’ tür. 

Ayrıca Türkiye’ nin 2014 yılında savunma hizmetleri için ayırdığı pay toplam kamu harcamalarının %5,8’ ini 

oluşturmaktadır.  

 

3. Literatür Taraması  

Uygulanabilirliği daha yüksek olduğu için savuma harcamaları – ekonomik büyüme ilişkisi literatürde savunma-

işsizlik ilişkisinden daha fazla incelenen bir konu olmuştur. Literatürde bu konuda çok fazla çalışma olmasına 

rağmen sonuçlar birbirinden oldukça farklıdır. Örneğin Kaldor (1976), Değer ve Sen (1995), Ram (1995) ve  

Saal (1998) savunma harcamaları ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişkinin varlığını savunurken 

Looney (1994) ve Cappelen,Geditsch ve Bjerkholt (1984)’ın çalışmaları negatif yönde bir ilişinin olduğunu 

savunmuşlardır.  

Savunma harcamaları ile işsizlik arasındaki ilişkiyi test etmeye çalışan literatür incelendiğinde ise, 

çalışmalar arasında yine birbirinden farklı sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Dunne ve Smith (1990) 11 OECD ülkesi 

üzerine yaptıkları çalışmada savunma harcamaları ve işsizlik arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı bulgusuna 

ulaşmışlardır. Yine, Payne ve Ross (1992) tarafından 1960Q1-1988Q1 dönemi için yapılan çalışmanın sonuçları, 

savunma harcamaları ve işsizlik oranları arasında herhangi nedensellik ilişkisi olmadığını göstermektedir. 

Chester (1978) savunma harcamaları ve işsizlik oranları arasında bağlayıcı herhangi bir sonuç olmadığı 

sonucuna ulaşmıştır. Dunne ve Watson (2005) tarafından dokuz OECD ülkesinin sanayi sektörüne ilişkin 

verilerle bir CES üretim fonksiyonu kullanılarak yapılan tahminde, soğuk savaş dönemine ilişkin anlamlı 

sonuçlar olmasına rağmen 1966-2002 dönemi için savunma harcamalarının istihdam üzerinde herhangi anlamlı 

bir etkisinin olmadığını savunmuşlardır. Zhong ve diğerleri (2015) G7 ülkeleri için savunma harcamaları işsizlik 

arasındaki nedensellik ilişkisini panel bootstrap nedensellik yöntemi ile incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda 

Kanada, Japonya ve ABD için savunma harcamalarından işsizliğe doğru tek taraflı bir nedensellik ilişkisi tespit 

edilmiştir. Ayrıca çalışmanın bulgularında işsizlikten savunma harcamalarına doğru sadece Fransa ve Almanya 

için tek yönlü bir nedensellik söz konusudur. İtalya ve İngiltere için ise çift yönlü bir nedensellik bulgusu vardır. 

Ancak genel olarak çalışmadan elde edilen bulgular, G7 ülkeleri için savunma harcamaları ve işsizlik arasında 

nedensellik ilişkisi ile ilgili tutarlı kanıtlara ulaşılamadığı yönündedir. Navarro ve Cabello (2015) 15 Avrupa 

Birliği ülkesinin 1991-2012 dönemi verilerini kullanarak savunma harcamaları ve işsizlik oranları arasındaki 

nedensellik ilişkisini incelemiştir. Çalışmanın sonucunda incelenen ülkeler içerisinde savunma harcamalarında, 

personel harcamalarının oranı yüksek olan ülkeler için nedensellik ilişkisine rastlanırken genel anlamda savunma 

harcamaları ve işsizlik oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir nedenselliğin varlığına dair çok 

az kanıt elde edilebilmiştir.  

 Ancak Paul (1996) savunma harcamaları-işsizlik ilişkisinin ülke düzeylerine göre değişiklik 

gösterebildiğini söylemektedir. Benzer şekilde Abell (1992)’in çalışmasına göre bu ilişki ülkelere göre 

değişmektedir. Abell (1990, 1992) ekonomik istikrar için savunma harcamasının, işsizlik oranlarındaki değişime 

yanıt olabileceğini savunmaktadır. Smith (1977) Kanada’ nın da içinde bulunduğu dokuz ülke için yaptığı 

analizde, Kanada hariç diğer sekiz ülke için savunma harcamaları ve işsizlik arasında pozitif yönde bir ilişkinin 

olduğunu savunmaktadır. Hooker ve Knetter (1997), ABD’ nin 50 eyaletinde panel verileri kullanarak yaptığı 

çalışmada, askeri teçhizat harcamalarının istihdam oranlarını etkilediğini hatta eyaletlerde istihdam oranları 

arasındaki farkları da istatistiksel olarak açıkladığını iddia etmişlerdir. Barker, Dunne ve Smith (1991) İngiltere 

için savunma harcamalarındaki kesintilerin ekonomik sonuçlarını incelemişler ve bu kesintilerin, işsizlikte 

anlamlı bir azalmaya ve üretimde bir artışa neden olabileceğini belirtmişlerdir. Yıldırım ve Sezgin (2003) 
Türkiye’de 1950-1997 dönemi için savunma harcamaları ile istihdam arasındaki ilişkiyi ARDL yöntemi ile test 

etmiştir. Çalışmanın sonucunda savunma harcamalarının hem kısa hem de uzun dönemde istihdamı negatif 

yönde etkilediğine dair bulgular elde edilmiştir. Korkmaz (2015) Akdeniz Ülkeleri’nin 2005-2012 dönemi için 

savunma harcamalarının ekonomik büyüme ve işsizlik üzerindeki etkilerini incelemiştir. Çalışmanın sonucunda 

bu ülkeler için savunma harcamalarının ekonomik büyümeyi negatif yönde etkilerken işsizliği artırdığı yönünde 

sonuçlar elde edilmiştir.  Qiong ve Junhua (2015) Çin’de 1991-2013 dönemi için savunma harcamalarının 

işsizlikle ilişkisini ARDL yöntemi ile incelemişlerdir. Çalışmada hem savunma harcamaları hem de savunma 

harcamalarının dışındaki kamu harcamaları modele dahil edilmiştir. Ampirik bulgularda, savunma harcamaları 

işsizlik oranlarını pozitif yönde etkilerden savunma dışı harcamaların işsizlik üzerinde azaltıcı bir etkisi olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.   

Öte yandan literatürde savunma harcamaları ile ile istihdam arasında pozitif yönde sonuçlar elde eden 

çalışmalar da mevcuttur. Wing (1991) Endonezya için yaptığı çalışmada, savunma harcamalarının 1978-1980 
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döneminde önemli derecede istihdam yarattığı sonucuna ulaşmıştır.   Huang ve Kao (2005) Tayvan için 

yaptıkları çalışmada, savunma harcamalarının kısa dönemde istihdam artışını negatif yönde etkilerken uzun 

dönemde pozitif yönde etkilediğini savunmuşlardır. Tang, Lai ve Lin (2009) 46 gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkeyi içeren panel veriler ile savunma harcamaları ile işsizlik oranları arasındaki ilişkiyi incelemek için yatay 

kesit, zaman serisi ve nedensellik analizini bir araya getirmiştir.  Çalışmanın sonuçlarına göre işsizlikten askeri 

harcamalara doğru çok az bir kanıt vardır ve bu nedenle savunma harcamalarının işsizlikteki değişikliklere 

tepkide bir istikrar aracı olarak kullanılabilir argümanı desteklenemez. Buna karşılık, eğer savunma 

harcamalarının GSYH içerisindeki payı ölçülebilirse özellikle düşük ve orta gelirli ya da OECD üyesi olmayan 

ülkelerde, savunma harcamalarının işsizliğe neden olması muhtemeldir. Malizard (2014) Fransa’nın 1975-2008 

dönemi verilerini kullanarak savunma harcamaları ve işsizlik arasındaki ilişkiyi ARDL yaklaşımı ile 

incelemiştir. Çalışmanın sonucunda hem savunma hem de savunma dışı harcamalar işsizliği negatif yönde 

etkilemektedir ancak savunma harcamalarının işsizlik üzerindeki negatif etkisi daha büyüktür. Azam ve diğerleri 

(2015) seçilmiş güney Asya ülkeleri için (Hindistan, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka) 1990-2013 dönemine ait 

verilerle savunma harcamaları ve işsizlik oranları arasındaki ilişkiyi Panel DOLS yöntemi ile incelemişleridir. 

Çalışmanın ampirik bulguları savunma harcamalarının istihdamı artırdığı yönündedir.  

 

4. Veri Seti ve Model 

Türkiye’de 1980-2014 dönemi savunma harcamaları ve işsizlik arasındaki ilişkiyi incelemek için tahmin 

edilecek model;  

 

lnUnemp
t
= β

0
+ β

1
lnMexp

t
+β

2
Growth+ εt  

 

 Modelde bağımlı değişken olarak kullanılan lnUnemp, işsizlik oranlarını (işsiz nüfusun işgücü içindeki oranı) 

temsil etmektedir ve Kalkınma Bakanlığı veri dağıtım sisteminden, elde edilmiştir.  lnMexp, savunma 

harcamalarını (GSMH içindeki askeri harcamaların payı) ve Growth ise büyüme oranlarını temsil etmektedir. 

Savunma harcamaları SIPRI veri dağıtım sisteminden ve büyüme (yıllık büyüme oranı) oranları ise Dünya 

Bankası veri dağıtım sisteminden elde edilmiştir.  
Çalışmada tahmin edilecek model Malizard (2014)’ ın Fransa için yaptığı çalışmadan esinlenilerek 

oluşturulmuştur. Ancak söz konusu çalışmada Malizard, ARDL yöntemi ile seriler arasındaki uzun ve kısa 

dönemli ilişkiyi incelerken bu çalışmada yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök ve eş bütünleşme testleri 

tercih edilmiştir.  Genel anlamda bu konuda yapılan çalışmaların çoğunda ekonomik büyüme oranları ve 

savunma dışı kamu harcamaları kontrol değişken olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada ise sadece büyüme oranları 

kontrol değişken olarak modele dahil edilmiştir. Modelin tahmini için gerekli analizler Gauss ekonometrik 

yazılım programında yapılmıştır.  

 

5.  Metodoloji ve Ampirik Bulgular 

 

5.1. Durağanlık Analizi 

 

Modelde yer alan serilerin durağanlığı serilerdeki yapısal kırılmayı dikkate alan Narayan ve Popp (2010) 

yöntemi ile test edilmiştir.  Narayan ve Popp (2010). ADF tipi çift kırılmayı dikkate alan ve kırılma noktalarının 

bilinmediği varsayımına dayanan yeni bir birim kök testi geliştirmişlerdir. Burada iki farklı duruma dikkat 

çekmişlerdir. Bunlardan birincisi, trendli serilerin düzeyinde çift kırılma meydana gelmesi, ikincisi ise trendli 

serilerin hem eğim hem de düzeyindeçift kırılmanın gerçekleştiği durumlar için modeller 

geliştirmişlerdir.(Çağlar, A.E., 2015; 35-36).  

 

Narayan ve Popp (2010)’un bir zaman serisi veri oluşturma sürecinde belirlediği y
t
= dt+ ut iki bileşen, 

deterministik bileşen (dt) ve stokastik bileşen (ut) AR(1) süreci sergiler. Modeller ;  

 

dt
M1

 = α + βt + Ψ*(L)(θ1DU1,t
'  + θ2DU2,t

' )                                                                (1) 

 

dt
M2 = α + βt + Ψ*(L)(θ1DU1,t

' + θ2DU2,t
' + γ

1
DT1,t

'  + γ
2
DT2,t

' )      (2) 

Burada;  

DUi,t
'  = 1(t > TB,i

' ), DTi,t
'  = 1(t > TB,i

' )(t - TB,i
' ), i=1,2. 
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 Modelde yer alan , TB,i
' , i=1,2 kırılma tarihleridir. θi ve γi parametreleri sırasıyla sabit ve trend kırılmalarının 

büyüklüğünü ifade etmektedir. Narayan ve Popp’a göre modele Ψ*(L)′𝑛𝚤𝑛 dahil edilmesi, yapısal kırılmaların 

zaman içerisinde yavaş bir şekilde gerçekleşmesine imkan sağlamaktadır.   

Buradaki test regresyonları yapısal modelin indirgenmiş formu olup, aşağıdaki gibi gösterilmektedir:  

 

 

y
t
M1 = ρy

t-1
+ α1+ β*

t + θ1D(TB
' )

1,t
+ θ2D(TB

' )
2,t

+ δ1DU1,t-1
' + δ2DU2,t-1

'  + ∑ β
j
∆y

t-j
 + et

k
j=1                  (3) 

y
t
M2 = ρy

t-1
+ α* + β*

t + Ω1D(TB
' )

1,t
+ Ω2D(TB

' )
2,t

 + δ1
*
DU1,t-1

'  + δ2
*
DU2,t-1

'  + γ
1
*DT1,t-1

'  

+ γ
2
*DT2,t-1

'  ∑ β
j
∆y

t-j
 + et

k
j=1                             (4) 

 

Burada kırılma tarihleri ardışık bir prosedür kullanılarak belirlenmektedir.2 ρ = 1 şeklindeki boş hipotez, ρ < 1 

şeklindeki alternatif hipotez ile test edilir. ρ̂ ‘nin denklem 3 ve 4’te verilen t istatistikleri kullanılır. Kritik 

değerler Monte Carlo simülasyonu ile tespit edilir ve Narayan ve Popp (2010) Tablo 3’de verilmektedir. 

Hesaplanan test istatistiği kritik değerlerden büyükse boş hipotez reddedilir.  

 
Tablo 2. Narayan ve Popp  (2010) Birim Kök Test Sonuçları 

Değişken 
  Test İstatistikleri Kırılma Tarihleri 

  M1 M2 M1 M2 

lnMexp 

 

-2.884 -5.056c 1992; 2001 1992; 2001 

lnUnemp 

 

-4.174c -3.456 1995; 2000 1995; 2001 

Growth 

 

-2.926 -3.970 1993; 2000 1993; 2000 

lnMexp 

 

-7.445a -5.299b 1996; 2001 1996; 2000 

lnUnemp 

 

-5.805a -5.510b 1994; 1996 1994; 1996 

Growth 

 

-7.008a -9.987a 1993; 1998 1993; 2000 

Kritik 

Değerler 

1% -5.26 -5.94 

  

5% -4.51 -5.18 

10% -4.14 -4.79         
Not: Kritik değerler Narayan ve Popp (2010), Tablo 3’den alınmıştır. a, b, c sırasıyla %1, %5  ve %10 anlamlılık düzeylerini 

temsil etmektedir.  

 

Tablo 2 ‘de verilen birim kök testi sonuçlarına göre modelde kullanılan tüm serilerin birinci farkında 

durağan oldukları görülmektedir. Bu durumda serilerin durağanlık düzeyleri I(1)’dir.  

 

5.2. Eşbütünleşme Analizi 

 

Hatemi-J (2008)  eşbütünleşme testi, Gregory ve Hansen (1996)’ in serileri arasında bir içsel kırılmaya izin veren 

eşbütünleşme testinin geliştirilmiş şeklidir. Hatemi-J (2008) eşbütünleşme testi uzun dönem regresyon ilişkisinde 

iki yapısal kırılmaya izin vermektedir.  Hatemi-J (2008)’nin hem sabitte hem de eğimde yapısal kırılmanın 

etkisini test etmek için geliştirdiği model:  

 


𝑡

= 0 + ∑(𝑖𝐷𝑖𝑡 + 
𝑖
′𝐷𝑖𝑡)

2

𝑖=0

+ 
0
′ 

𝑡
+ 𝑢𝑡                                                                                               (5) 

 

burada 0 yapısal değişimlerden önceki sabit terimi gösterirken, 1 birinci yapısal kırılma nedeniyle, 2 ise 

ikinci yapısal değişme nedeniyle sabit terimde oluşan değişimi göstermektedir. 
0
, 

1
ve 

2
 parametreleri ise 

sırasıyla yapısal değişimden önceki eğim parametresini, birinci yapısal değişimin eğimde yarattığı etkiyi ve 

ikinci yapısal değişimin yarattığı etkiyi göstermektedir.  

 

                                                           
2 Söz konusu prosedürün detayları için Narayan ve Popp (2010)’a bakınız.  
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1 (0,1) ve 2  (0,1) ilgili rejim değişim noktasının zamanlamasını gösteren bilinmeyen parametreleri 

gösterirken, yapısal kırılmaların etkilerini modele dahil eden gölge değişkenler şu şekilde tanımlanmaktadır 

(Yılancı ve Öztürk, 2010).  

 

𝐷1𝑡 = {
1   𝑡   [𝑛1] 𝑖𝑘𝑒𝑛,

0   𝑡   [𝑛1].
 

 

𝐷1𝑡 = {
1  𝑡  [𝑛2] 𝑖𝑘𝑒𝑛,

0   𝑡  [𝑛2].
 

 

Hatemi-J (2008) ilgili değişkenler arasında eşbütünleşme yoktur şeklindeki sıfır hipotezi test etmek için ADF*, 

Z ve Zt olmak üzere üç test istatistiği geliştirmiştir. ADF* istatistiği 5. denklemden elde edilen kalıntılara ADF 

birim kök test istatistiğini uygulama yöntemi ile elde edilir. İki yapısal kırılmayı dikkate alan Z  ve Zt test 

istatistikleri ise sapmasız birinci derece otokorelasyon katsayı hesaplamasına bağlı olarak belirlenmektedir. Z ve 

Zt istatistikleri ise;  

 

Z = n(�̂�∗ − 1)                                     (6) 

 

𝑍𝑡 =
(�̂�∗ − 1)

( ̂(0) + 2 ∑ (𝑗/𝐵)̂𝐵
𝑗=1 (𝑗)) / ∑ �̂�𝑡

2𝑛−1
1

                                                                                     (7) 

 

eşitliği ile hesaplanır. Formülde yer alan ve birinci dereceden otokorelasyon katsayısını gösteren �̂�∗ terimi 

aşağıdaki formülle hesaplanır (Hatemi-J, 2008; 499):  

 

�̂�∗ =

∑ (�̂�𝑡�̂�𝑡+1 − ∑ 𝐵
𝑗=1 (𝑗/𝐵) (

1
𝑛

∑ (�̂�𝑡−𝑗 − �̂��̂�𝑡−𝑗−1)(�̂�𝑡 − �̂��̂�𝑡−1)𝑇
𝑡=𝑗+1 ))𝑛−1

𝑡=1

∑ �̂�1
2𝑛−1

𝑡−1

                       (8) 

 

 

Hatemi-J (2008) tarafından en az iki yapısal kırılmayı varsayan test istatistikleri  

T = (0.15n, 0.85n) iken 1 𝑇1 = (0.15,0.70) ve 2 𝑇2 = (0.15 + 1, .85) değerleri ile tüm 1 ve 2 katsayıları 

için en küçük değerleri alan test istatistikleridir. Her bir test istatistiği için en küçük değerlerin seçilmesinin 

sebebi, en küçük değerlerin sıfır hipotezinin aksine ampirik kanıtlar göstermesidir. (Tuğcu, 2015; 26). Kritik 

değerler Hatemi-J (2008)’de tablolaştırılmıştır.  

 

Tablo 3. Hatemi-J (2008) Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Test İstatistikleri  Kritik Değerler Kırılma tarihleri 

1% 5% 10%     

ADF* -6.721b -6.928 -6.458 -6.224 1988; 1994 

Zt -5.491 -6.928 -6.458 -6.224 1998; 2000 

Zα -79.352c -99.458 -83.644 -76.806 1998; 2000 
Not: Optimum gecikme uzunluğu belirlenirken AIC bilgi kriterinden faydalanılmış ve maksimum gecikme uzunluğu  3’ tür. a, b, c sırasıyla 

%1, %5  ve %10 anlamlılık düzeylerini temsil etmektedir.  

 

Tablo 3 eşbütünleşme testi sonuçlarını göstermektedir. Bu sonuçlara göre ADF* testinde %5 ve Z 

testinde ise %10 anlamlılık düzeyinde boş hipotez reddedilerek seriler arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme 

ilişkisinin bulunduğu kabul edilmektedir. Bir sonraki aşamada seriler arasında uzun dönem eşbütünleşme 

katsayılarının tahmini yapılmaktadır. Eşbütünleşme testinden elde edilen kırılma tarihleri uzun dönem katsayı 

tahmini için oluşturulan modele dahil edilmiştir.  

 

5.3. Uzun Dönem Katsayılarının Tahmini 

 

Serilerin uzun dönemde eşbütünleşik olduğunun belirlenmesinden sonra, uzun dönem eşbütünleşme 

katsayılarının elde edilmesi için Stock-Watson (1993) tarafından geliştirilen Dinamik En Küçük Kareler 

Yöntemi (DOLS) tercih edilmiştir. Stock-Watson (1993) tarafından geliştirilen DOLS yöntemi küçük örneklerde 

kullanılabilmekte ve bağımsız değişkenlerin farklarının gecikmeli değerlerini içermektedir. Ayrıca Bu yöntem 
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bağımsız değişkenlerdeki içsellik ve otokorelasyonun varlığı durumunda güçlü (robust) tahminler 

yapabilmektedir (Esteve ve Requena, 2006; 118). DOLS tahmini yöntemi bağımsız değişkenin hem 

gecikmelerini hem de öncüllerini eşbütünleşme denklemine dahil etmektedir. 

Johansen yönteminde bir denklemdeki parametre tahminleri diğer denklemlerdeki herhangi yanlış bir 

belirlenim tarafından etkilenmektedirler. DOLS yöntemi ise aksine güçlü bir tek denklem yaklaşımıdır. 

Açıklayıcı değişkenlerdeki içselliği açıklayıcı değişkenlerin ilk farklarının gecikme ve öncüllerinin modele dahil 

edilmesi ile çözerken GSL(Genelleştirilmiş En Küçük Kareler) ile de otokorelasyon problemini çözmektedir. 

Ayrıca Johansen dağılımı ile aynı asimptotik optimalite özelliklerine sahiptir. (Azzam ve Hawdon, 1999). DOLS 

tahmincilerine dayalı Wald istatistikleri asimptotik olarak standart 2 dağılımına sahiptir. 

DOLS tahmincilerinin kullanılabilmesi için bağımlı değişken ve açıklayıcı değişkenler arasında 

eşbütünleşme ilişkisinin olması gerekmektedir. Analizde kullanılacak değişkenlerin hepsi I(1) olabileceği gibi 

daha yüksek dereceden de I(d) olabilirler.  

Bu test değişkenlerin bütünleşme derecesinin farklı ve yüksek olduğu durumlarda da eşbütünleşme 

vektörünün etkin bir şekilde tahminine imkan vermektedir. DOLS modeli aşağıdaki gibi yazılabilir: 

y
t
= α0+ α1t + α2xt + ∑ δiΔxt-i+ 

q

i=-q

εt                                                                                                          (9)                                                

denklemde q optimum öncülleri ve gecikme sayılarını ve εt hata terimlerini temsil etmektedir. Çalışmada tahmin 

edilen modele ilişkin DOLS sonuçları Tablo 3’ de rapor edilmektedir.  

Tablo 4. DOLS Uzun Dönem Katsayı Tahmini Sonuçları 

Değişkenler               Katsayılar   t-istatistiği                      Olasılık değeri 

lnMexp -0.435 -3.664         0.001 

Growth -0.005 -0.84         0.407 

D98 -0.209 -1.318         0.197 

D2000 -0.189 -1.179         0.247 

C 2.745 18.778         0.000 

R2: 0.52          F ist: 9.728  (0.000)                                DW: 0.90 

 
Keynesyen yaklaşım, kamu kesiminin yaptığı faaliyetlerin talebi besleyici, tam istihdamı tesis edici şekilde 

piyasayı etkilediğini savunmakta, devletin elindeki mali araçlarla (kamu harcamaları) işsizliği önlemek için aktif 

bir rol üstlenmesi gerekliliğini vurgulamaktadır (Özuğurlu, 2005; 72-73). Keynesyen görüşe göre toplam talep 

artışı ekonominin diğer sektörlerine spill-over sağlar. Yani milli savunmanın sağladığı güvenlik artışıyla birlikte 

diğer olumlu etkiler, özel yatırımları da kapsayan üretim ve sermaye birikimi gibi ekonomik faaliyetleri etkin bir 

tarzda artırıcı sonuçlara yol açar (Şimşek, 2003;7-8). Savunma harcamalarının yarattığı talep, kapasite 

kullanımını artırır ve çıktı düzeyini büyütür. Sonuç olarak sermayenin kazancı oranında, yatırımlar ve büyüme 

artar (Looney, 1994).Savunma harcamalarının, özel sektör yatırımlarını pozitif yönde etkilemesi istihdam 

oranlarının artışına etki edecektir. Öte yandan klasik görüş devletin kamu harcamaları aracılığıyla yaptığı 

müdahalelerin fiyatları etkileyerek kaynak dağılımını bozacağını savunmaktadır. Tablo 3’de rapor edilen uzun 

dönem katsayılarına göre savunma harcamalarının (lme), uzun dönemde işsizlik oranları (lunemp) üzerinde 

negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır. Bu durumda savunma harcamalarındaki artışın işsizliği 

azalttığı söylenebilir. Dolayısıyla Türkiye için yapılan bu çalışmada savunma harcamalarının işsizlik oranlarını 

azaltarak, istihdam artırıcı bir etki yarattığı görülmektedir. Çalışmanın bulguları Keynesyen yaklaşımı destekler 

niteliktedir. 

   Yavaşlayan büyüme oranlarının işsizlik oranlarına bir artışa neden olması iktisadi açıdan beklenen bir 

sonuçtur. Ancak modelde kontrol değişken olarak kullanılan ekonomik büyüme oranları ile işsizlik oranları 

arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Bu konudaki literatür incelendiğinde, Türkiye’ de büyümenin 

işsizliği azaltma yönünde güçlü etkilerinin olmadığı yönünde ampirik bulgular oldukça fazladır. Bu durum 

incelenen modelde işsizlik oranları ile ekonomik büyüme arasında anlamlı bir ilişki elde edilememesini 

açıklamaktadır.    

   

6. Sonuç 

Küreselleşme ile birlikte savunma hizmetleri, ülkelerin kendi içinde ve uluslararası siyasi ilişkilerinde bir 

değişim yaşamaya başlamıştır. Günümüzde savunma hizmetlerinin tüm ülkeler için önemli olması savunma 
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harcamalarının artmasında önemli bir etkendir. Özellikle son dönemde Ortadoğu’da yaşanan olayların Türkiye 

için yüksek risk oluşturması, Suriye ve Irak’ta yaşanan gelişmeler sonrasında bölgede ortaya çıkan radikal 

grupların bölgenin güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle Türkiye’de savunma hizmetlerinin önemi artmıştır.  

Savunma harcamalarının maliyetinin giderek artması özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomisi 

üzerinde önemli etkilere yol açmaktadır. Savunma harcamalarının, ekonomik büyüme, ödemeler bilançosu, 

enflasyon ve işsizlik üzerindeki etkileri literatürde incelenen konular içerisinde yer almaktadır. Savunma 

harcamaları-işsizlik ilişkisi farklı ülke ve ülke grupları için test edilmiş ve birbirinden farklı sonuçlar elde 

edilmiştir. Ancak Türkiye’de savunma harcamalarının istihdam üzerindeki etkisini inceleyen tek çalışma 

Yıldırım ve Sezgin (2003) ‘ in yaptığı çalışmadır. Türkiye için savunma harcamalarının ekonomik büyüme 

üzerindeki etkisini inceleyen literatür oldukça geniş olmasına karşın savunma harcamalarının diğer 

makroekonomik göstergeler ile ilişkisini inceleyen çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu açıdan çalışmanın, bu alanda 

yetersiz kalan literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Kamu harcamalarının ekonomik etkileri konusunda geleneksel ve modern yaklaşımlar ekseninde 

yoğunlaşan çok sayıda çalışma mevcuttur. Kamu harcamaları ve işsizlik arasındaki ilişki iki temel yaklaşımla 

açıklanmaktadır. Bunlardan ilki, devletin kamu harcamaları yoluyla yaptığı müdahalelerin fiyatları etkileyerek 

kaynak dağılımını bozucu etki yarattığı düşüncesini savunan Klasik görüştür. Klasik görüşe göre, kamu 

harcamaları üretimi negatif yönde etkilemekte ve işsizliği azaltmaktadır. Keynesyen yaklaşım ise Klasik görüşün 

aksine kamu kesiminin yaptığı bu harcamaların talebi beslediğini bu sayede tam istihdamı tesis edici bir etki 

yarattığını savunur. Keynesyen görüş, işsizliği önlemek için kamunun elindeki mali kaynakları kullanması 

gerekliliğinden söz eder. Bu açıdan değerlendirildiğinde, kamu harcamaları istihdam oranlarının belirleyicisi 

konumundadır. Kamu harcamalarının istihdam üzerindeki etkisinin incelendiği literatür, son dönemde kamu 

harcama çeşitlerinin istihdam üzerindeki etkisine yoğunlaşmaktadır.  

 Bu çalışmada, Türkiye için askeri harcamalar ve işsizlik arasındaki ilişki 1980-2014 dönemi verileri 

kullanılarak analiz edilmiştir.  Türkiye için bu konuda yapılan diğer çalışmalardan farklı olarak yapısal kırılmalı 

birim kök ve yapısal kırılmalı eşbütünleşme analiz yöntemleri kullanılmıştır.  Savunma harcamaları ve işsizlik 

oranları arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin tespiti için Hatemi-J (2008) yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi 

kullanılmış ve serilerin eşbütünleşik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin 

tespitinden sonra uzun dönem katsayılarının tespiti için DOLS yöntemi kullanılmıştır. Uzun dönem katsayı 

tahmini sonucunda elde edilen bulgular Türkiye’de savunma harcamalarının işsizliği negatif yönde etkilediği 

yönündedir. Bu sonuç Yıldırım ve Sezgin (2003)’in 1950-1997 dönemi için yaptığı çalışmanın sonuçları ile 

çelişmektedir. Ancak çalışmada kullanılan dönemler arasındaki farklılıklar dikkate alındığında, özellikle son 

yıllarda savunma sanayinde kullanılan teknolojinin özel sektöre pozitif dışsallıklar sağlayarak yatırımları ve 

verimliliği artırdığı sonucuna varılabilir. Ayrıca son dönemde savunma sanayinde faaliyet göstermekte olan 

firma sayısındaki artış bu firmaların işgücü talebini artırmakta ve işsizliği azaltmaktadır. Çalışmadan elde edilen 

bulgular Türkiye için Keynesyen teoriyi destekler niteliktedir.  
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Marka Beğenilirlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: 

Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması 

The Turkish Adaptation of the Brand Likeability Scale: A Validity and 

Reliability Study 

Zeki YÜKSEKBİLGİLİ, Nişantaşı Üniversitesi, Türkiye, yuksekbilgili@gmail.com 

Öz: Bu araştırmada bir markanın kullanıcısı tarafından beğenilirliğini firma seviyesinde ölçmek üzere geliştirilen Marka Beğenilirlik Ölçeğinin (MBÖ) 
Türkçeye uyarlanması amaçlanmaktadır. Araştırmaya kolayda örnekleme ile seçilen, 1568 denek katılmıştır (n=1568). Araştırma kapsamında ölçme 

aracı Türkçeye çevrilmiştir. Ölçme aracının yapı geçerliği Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile test edilmiştir. Ölçeğin tümüne ilişkin iç tutarlılık 

katsayısı α = .85’tir. Sonuç olarak 12 maddelik ve 4 boyutlu ölçme aracı, Türk araştırmacıların kullanımına hazır hâle getirilmiştir. 
 

Anahtar Sözcükler: Marka Beğenilirlik Ölçeği, Marka Ölçeği, Ölçek Uyarlama 

 

Abstract: In this study, the author have aimed to adapt the Brand Likeability Scale (BLS) to assess consumers’ brand likeability in firm-level brands to 

Turkish. A total of 1586 surveyers from Turkey were selected using convenient sampling to participate in this study (n=1568). During the course of this 

study, the BLS was first translated into Turkish. The construct validity of the FQS was tested using a confirmatory factor analysis (CFA). The  internal 
consistency for the entire scale was α = .85. In conclusion, an instrument consisting of 12 items and 4 subscales was prepared for Turkish researchers. 

 

Keywords: Brand Likeability Scale, Brand Scale, Scale Adoptation 

 

1. Araştırma 

1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada, Nguyen, Ekinci, Simkin ve Melewar (2015) tarafından geliştirilen Marka Beğenilirlik Ölçeğinin (MBÖ) 

Türkçe’ye uyarlanması çalışması yapılmıştır. Bu amaçla öncelikle yazarlardan ölçeğin uyarlanabilmesi için izin istenmiş, 

yazılı iznin 03-01-2016 tarihinde alınmasından sonra uyarlama çalışmalarına başlanmıştır. 

1.2. Orijinal Marka Beğenilirlik Ölçeğinin Özellikleri 

Nguyen, Ekinci, Simkin ve Melewar (2015) tarafından geliştirilen MBÖ 4 faktörlü bir yapıya sahiptir. Bunlar; 

 Boyut 1: Olumluluk; Marka hakkında olumlu fikirler oluşturma. 

 Boyut 2: Etkileşim;  Müşteri ve markanın etkileşimi. 

 Boyut 3: Kişiselleştirilmiş kalite; Marka kişiliği ile bağlantılı kalite. 

 Boyut 4: Hoşnutluk; Kullanıcıların marka memnuniyeti olarak sıralanabilir. 

 Orijinal MBÖ’de 4 farklı boyutu ölçmek için toplam 17 soru bulunmaktadır. Orijinal ölçekte bulunan sorular ve 

ölçtükleri boyutlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; 

Tablo 1. Orijinal MBÖ’ye ait sorular ve ölçtükleri boyutlar 

Soru No Ölçtüğü Boyut Soru 

1 Olumluluk Markanın bana vaat ettiklerini sağlayacağına inancım kuvvetlidir. 

2 Olumluluk Marka bende olumlu bir algıyla özdeşleşmiştir. 

3 Olumluluk Markanın bana iltimas ve öncelik verdiğini hissederim. 

4 Olumluluk Markanın daha iyiye gitmeye devam ettiğini düşünüyorum. 

5 Etkileşim Bu markaya bağımlı olduğum için tercih etmeye devam ederim. 

6 Etkileşim Markaya kendimi bağlı hissederim. 

7 Etkileşim Marka bilgiyi benimle açıkça paylaşır. 

8 Etkileşim Markayla sürekli etkileşim içerisindeyim. 

9 Kişiselleştirilmiş kalite Markayı arkadaşça olarak tarif edebilirim. 

10 Kişiselleştirilmiş kalite Markanın erişilebilir olduğunu söylerim. 

11 Kişiselleştirilmiş kalite Bu marka çok çekici. 

12 Kişiselleştirilmiş kalite Bu marka erdemli bir marka olduğu için tavsiye isterdim. 

13 Kişiselleştirilmiş kalite Markanın yüksek seviyede güvenilirliği olması önemlidir. 
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Ölçek 7’li Likert tipinde düzenlenmiştir bunlar; 7- Tamamen Katılıyorum, 6- Katılıyorum, 5- Biraz Katılıyorum, 

4- Karasızım, 3- Biraz Katılmıyorum, 2- Katılmıyorum ve 1- Hiç katılmıyorum olarak puanlanmaktadır. Ölçekteki tüm 

maddeler pozitif olarak puanlanmaktadır.  

Nguyen, Ekinci, Simkin ve Melewar (2015) tarafından geliştirilen MBÖ’ye ait geçerlilik değerleri Tablo 2’de 

özetlenmiştir. Kalaycı (2008: 405)’ya göre Cronbach’s Alpha katsayısına bağlı olarak ölçeğin güvenilirliği aşağıdaki gibi 

yorumlanmaktadır:  

• 0.00≤ α < 0.40 ise ölçek güvenilir değildir, 

• 0.40≤ α < 0.60 ise ölçeğin güvenilirliği düşük, 

• 0.60≤ α < 0.80 ise ölçek oldukça güvenilir, ve 

• 0.80≤ α < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. 

Ölçek ve alt faktörlerine ilişkin elde edilen Cronbach Alpha değerleri ölçekte yer alan maddelerin geçerliklerinin 

yüksek olduğu ve ölçekte yer alan maddelerin ölçek içinde aynı davranışı ölçmeye yönelik maddeler oldukları şeklinde 

yorumlanabilir.  

 

Tablo 2. Orijinal MBÖ’ye ait geçerlilik değerleri 

Boyut Geçerlilik Değeri (α) 

Boyut 1: Olumluluk 0,80 

Boyut 2: Etkileşim 0,82 

Boyut 3: Kişiselleştirilmiş kalite 0,78 

Boyut 4: Hoşnutluk 0,78 

2. Yöntem 

2.1. Çeviri Çalışması 

MBÖ’nün İngilizce orijinalinde yer alan maddeler sosyal bilimler konusunda uzmanlaşmış dört akademisyen ve iki 

pazarlama uzmanı tarafından incelenip Türkçeye çevrilmiştir. Birbirinden bağımsız olarak yapılan bu çeviriler, bir arada 

değerlendirilmiş ve her bir madde için en uygun çeviri metni seçilmiştir. Daha sonra seçilen metinler İngiliz Dili ve 

Edebiyatı alanında uzman iki akademisyen tarafından yeniden İngilizceye çevrilmiş ve orijinal soru formu ile 

karşılaştırılmıştır. En son aşamada ölçek için hazırlan Türkçe formu, Türk Dili ve Edebiyatı alanında uzman bir 

akademisyen tarafından biçimsel olarak Türkçe imla ve anlatım kurallarına uygunluklarına göre incelendikten sonra 

uygulamaya hazır hale getirilmiştir. 

2.2. Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde, SPSS (Statistical Package Program for Social Science) 15.0 ve IBM SPSS AMOS 22.0 programları 

kullanılmıştır.   

 Ölçek 4 alt boyut ve yedili likert tipinde 17 sorudan oluşan bir ölçme aracıdır. Yapı geçerliğini ölçmek amacıyla 

açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Güvenilirlik çalışması kapsamında madde 

toplam korelasyonu, Cronbach Alpha, alt ve üst %27’lik çeyreklerin t testlerinden oluşan madde analizi yöntemleri 

uygulanmıştır.tutulmuştur. 

Tablo 3. Marka Beğenilirlik Ölçeği Planlanan Faktör Yapısı 

Faktör İfade 

F1 

Olumluluk 

PA1: I strongly believe that the brand can keep its promise to me. 

Markanın bana vaad ettiklerini sağlayacağına inancım kuvvetlidir. 

PA2: The brand is associated with a positive motive. 

Marka bende olumlu bir algıyla özdeşleşmiştir. 

PA3: I feel that I am favoured and given priority by the brand. 

Markanın bana iltimas ve öncelik verdiğini hissederim. 

PA4: I believe that the brand continues to get better and better. 

Markanın daha iyiye gitmeye devam ettiğini düşünüyorum. 

F2 

Etkileşim 

II1: I stay with this brand because I am dependent on them. 

Bu markaya bağımlı olduğum için tercih etmeye devam ederim. 

14 Hoşnutluk Bu markayı genel olarak onaylıyorum. 

15 Hoşnutluk Bu markadan alışveriş yaptığımda kendimi neşeli hissediyorum. 

16 Hoşnutluk Marka benim için her şeyi hallediyor. 

17 Hoşnutluk Markanın verdiği hizmetlerden dolayı müteşekkirim. 
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II2: I feel attached to the brand. 

Markaya kendimi bağlı hissederim. 

II3: The brand openly shares information with me. 

Marka bilgiyi benimle açıkça paylaşır. 

II4: I have continuous interaction with the brand. 

Markayla sürekli etkileşim içerisindeyim. 

F3 

Kişiselleştirilmiş 

Kalite 

PQ1: I would describe the brand as friendly. 

Markaya arkadaşça olarak tarif edebilirim. 

PQ2: I would say that the brand is approachable. 

Markanın erişilebilir olduğunu söylerim. 

PQ3: This brand is very attractive. 

Bu marka çok çekici. 

PQ4: I would ask for advice because the brand is knowledgeable. 

Erdemli bir marka olduğu için tavsiye isterdim. 

PQ5: It is important that the brand has a high level of integrity. 

Markanın yüksek seviyede güvenilirliği olması önemlidir. 

F4 

Hoşnutluk 

BC1: Overall, I approve of this brand. 

Bu markayı genel olarak onaylıyorum. 

BC2: I feel cheerful when shopping at this brand. 

Bu markadan alışveriş yaptığımda kendimi neşeli hissediyorum. 

BC3: The brand takes care of everything for me. 

Marka benim için her şeyi hallediyor. 

BC4: I am grateful for the brand's offering of services. 

Markanın verdiği hizmetlerden dolayı müteşekkirim. 

 

MBÖ’nün 1568 örneklemden alınan verilerin betimsel istatistikleri Tablo 4’te sunulmuştur.  

Tablo 4. Marka Beğenilirlik Ölçeği Betimsel İstatistikleri 

Madde 

No 
�̅� SS Min. Maks. 

Tepe 

Değeri 

1 5,48 1,31 1 7 6 

2 5,88 0,87 3 7 6 

3 4,49 1,79 1 7 6 

4 5,37 1,34 1 7 6 

5 4,62 1,81 1 7 5 

6 4,29 1,86 1 7 5 

7 4,30 1,74 1 7 4 

8 4,12 1,86 1 7 6 

9 4,33 1,57 1 7 5 

10 5,06 1,54 1 7 6 

11 5,19 1,38 2 7 6 

12 5,02 1,52 1 7 6 

13 6,50 0,81 2 7 7 

14 5,60 1,24 1 7 6 

15 5,68 1,30 2 7 6 

16 4,40 1,59 1 7 6 

17 5,07 1,49 1 7 6 

 

2.2.1. Yapı Geçerliliği 

Yapı geçerliğini ölçmek amacıyla açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. 
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2.2.1.1.  Açımlayıcı Faktör Analizi 

Birbiriyle ilişkili p tane değişkeni bir araya getirerek az sayıda ilişkisiz ve kavramsal olarak anlamlı yeni değişkenler 

(faktörler, boyutlar) bulmayı, keşfetmeyi amaçlayan çok değişkenli bir istatistiksel yöntemdir. Açımlayıcı faktör 

analizinde, değişkenler arasındaki ilişkilerden hareketle faktör bulmaya yönelik bir işlem gerçekleştirilir. Faktör 

analizinde aynı yapıyı ölçmeyen maddelerin ayıklanmasında aşağıdaki ölçütler dikkate alınır (Büyüköztürk 2011, 124-

125): 

1- Faktör yük değerlerinin yüksek olması. 0,45 ya da daha yüksek olması iyi bir ölçü olmakla birlikte bu oran 

0,30’a kadar indirilebilir. 

2- Maddelerin tek bir faktörde yüksek yük değerine, diğer faktörlerde düşük yük değerine sahip olması 

gereklidir. Bunun için her maddenin en yüksek faktör yüküne sahip olduğu faktör dışındaki faktörlerle faktör yük farkının 

en az 0,10 olması gerekir. 

3- Ortak faktör varyansının toplam varyansın 2/3’ü kadar olması beklenir. Faktör sayısı az olduğunda bu oran 

%30’lara kadar düşebilir. 

MBÖ’nün yapı geçerliğini belirlemeden önce veri setinin faktör analizine uygunluğu değerlendirilmiş bunun 

için Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) değeri ve Bartlett testi sonuçları incelenmiştir. Analiz sonucunda KMO değerinin .81 

olduğu belirlenmiştir. KMO değerinin “iyi” (Büyüköztürk, 2011) derecede olması, örneklem büyüklüğünün ve maddeler 

arasındaki korelasyonun faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir. Bartlett Küresellik testi sonucunda ise Ki-kare 

değerinin istatistiksel olarak anlamlı olması [x2=15058,181,  p<.001], korelasyon matrisinde bazı maddelerin yüksek 

düzeyde ilişkili olduğu konusunda kanıt sağlamış ve verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermiştir. Bu 

bulgulara bağlı olarak, veri setinin faktörleştirmeye uygun olduğuna karar verilmiştir. 

Ölçeğin aslına uygun olarak oluşturulan yapıya uygun 17 soru ve 4 faktör ile başlanan açımlayıcı faktör 

analizinde ilk Varimax döndürmesinde Tablo 5’teki gibi sonuçlar elde edilmiştir. 

İlk Varimax döndürmesi sonucunda yedi faktörlü yapının uygunluğuna ilişkin yamaç birikinti grafiği 

incelendiğinde beşinci faktörden sonra eğimin azaldığı gözlendi. Tablo 5 incelendiğinde, maddelerin açıkladığı 

varyansyüzdeleri sırasıyla %17.4 - %10,3 - %9,3 - %8,5 - %8,3 - %7,4 ve %5,2 olarak gerçekleşmiştir.  

Özdeğerler incelendiğinde ise Kaiser kuralına uygun (özdeğer>1) faktör sayısının on olarak gerçekleştiği tespit 

edilmiştir. Elde edilen bulgular ölçeğin yedi faktörlü yapısının uygunluğu için maddelerin ait oldukları faktördeki yük 

değerlerine, diğer faktörlerdeki yük değerlerinin durumuna da bakılmıştır. 

Tablo 5. MBÖ Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları (İlk Varimax) 

Madde No F1 F2 F3 F4 

1 0,671 0,272 0,032 0,308 

2 0,658 0,218 0,069 0,363 

3 0,758 0,140 0,245 0,055 

4 0,768 0,120 0,176 0,027 

5 0,156 0,061 0,748 0,102 

6 0,127 0,161 0,798 0,221 

7 0,503 0,660 0,091 0,154 

8 0,088 0,336 0,742 0,004 

9 0,264 0,756 0,121 0,135 

10 0,170 0,765 0,223 0,039 

11 0,029 0,772 0,167 0,411 

12 0,403 0,318 0,065 0,284 

13 0,056 0,121 0,292 0,659 

14 0,237 0,177 0,226 0,671 

15 0,076 0,139 0,402 0,669 

16 0,281 0,057 0,373 0,547 

17 0,501 0,030 0,292 0,493 

Açıkladığı 

Varyans 

(%) 

17,68 15,63 14,54 14,46 

Özdeğer 6,22 1,69 1,43 1,26 

Kaiser-Meyer Olkin: 0,82 

Batlett’s Test of Sphericity Sig. : 0,000 
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Şekil 1. Ölçeğin ilk varimax döndürmesinden elde edilen yamaç birikinti grafiği 

 

Ölçekteki faktörlerinde yer almayan; kendi faktöründeki faktör yükü düşük olan maddeler tespit edilmiştir. 

Ayrıca dört faktörde yer alan m2, m7, m12, m17 maddelerinin faktör yüklerinin olması gereken faktörde 0,30’un altında 

kaldığı, diğer faktörlerde yüksek yük değerlerine sahip oldukları, tespit edilmiştir (Tablo 5).  

Ölçeğin uygun olmayan faktör yapısı nedeniyle, kurallara uymayan maddeler aşamalı olarak elenerek Tablo 

4’teki sonuçlar elde edilmiştir. Son Varimax döndürmesinden elde edilen yapı incelendiğinde özdeğeri 1’in üzerinde 4 

faktör ve 12 maddenin yer aldığı tespit edilmiştir. Ölçekte kalan maddelerin ve alt boyutların açıkladığı toplam varyans 

%55,9; alt boyutların varyansa katkıları sırasıyla %14,79 - %14,74 - %13,57 - %12,81 olarak bulunmuştur. Maddelerin 

ait oldukları faktörlerdeki yük değerleri 0,47 ile 0,87 arasında değişmektedir. 

Tablo 6. Marka Beğenilirlik Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları (Son Varimax) 

Madde No F1 F2 F3 F4 

Olumluluk     

M1 0,551     

M3 0,686      

M4 0,638      

Etkileşim        

M5  0,636     

M6  0,871     

M8   0,589    

Kişiselleştirilmiş Kalite        

M9    0,786   

M10     0,510   

M11     0,774   

Hoşnutluk        

M14      0,636 

M15       0,789 

M16       0,473 

Açıkladığı Varyans 

(%) 
14,79 14,74 13,57 12,81 

Özdeğer 4,65 1,34 1,21 1,15 

Kaiser-Meyer Olkin: 0,80 

Batlett’s Test of Sphericity Sig. : 0,000 

 

2.2.1.2.  Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modellerinde, model uyumunun değerlendirilmesinde Ki-kare istatistiği (X2), 

ki-kare istatistiğinin serbestlik derecesine oranı (X2/sd), tahmin edilen bireysel parametre tahminlerinin istatistiksel 

anlamlılığı (t değeri), “kalıntılara dayanan” (SRMR, GFI), “bağımsız modele dayanan” (NFI, CFI) ve “yaklaşık hataların 

ortalama karekökü (RMSEA)” olarak sınıflandırılan uyum indeksleri kullanılmaktadır (Bayram 2010). Uyum 
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indekslerinin kabul edilebilirlik ve iyi uyum (Bayram 2010; Sümer 2000; Raykov 1997, 329-333) değerlerine Tablo 5’te 

yer verilmiştir. 

Ölçeğin başlangıçta planlanan yapısına uygun olarak madde faktör ilişkisi kurularak yapılan doğrulayıcı faktör 

analizinde, 4 faktörlü yapının ve tüm maddelerin en iyi yapıyı vermediği; model uyumunun sağlanamadığı gözlenmiştir. 

Açımlayıcı faktör analizindeki sonuçlara benzer şekilde model uyumunu bozan maddeler olduğu görüldüğünden gerekli 

maddelerin (m2, m7, m12, m17) elenmesi sonucunda 4 faktörlü yapının uyum indeksinin kabul edilebilir düzeyin üzerine 

çıktığı görülmüştür (Tablo 7).   

Tablo 7. Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum İndeksleri 

 

Elde Edilen 

Değerler Uyum Değerleri 

Model Uyum 

İndeksleri 

17 madde 4 

alt boyut 

12 madde 4 

alt boyut Kabul Edilebilir İyi / Çok İyi 

X2/sd 35,76 4,54 0< X2/sd< 5 0< X2/sd< 3 

RMSEA 0,15 0,04 0,00≤RMSEA≤0,10 0,00≤RMSEA≤0,05 

SRMR 0,11 0,26 0,00≤SRMR≤0,08 0,00≤SRMR≤0,05 

GFI 0,80 0,98 0,90≤GFI≤1,0 0,95≤GFI≤1,0 

NFI 0,71 0,98 0,90≤NFI≤1,0 0,95≤NFI≤1,0 

CFI 0,71 0,98 0,90≤CFI≤1,0 0,95≤CFI≤1,0 

Doğrulayıcı faktör analizinin son adımında ölçeğin 4 faktör ve 12 madde ile en iyi yapıyı elde ettiği tespit 

edilmiştir. Modifikasyon bağlantıları sonrası genel olarak uyum indekslerinin kabul edilebilir ve çok iyi uyum düzeyine 

çıktığı, tüm maddeler için t değerlerinin 0,01 düzeyinde anlamlı olduğu ve modelin iyi uyum verdiği bulgusu elde 

edilmiştir (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk 2010, 271-272; Meydan ve Şeşen 2011, 37). Modele ilişkin doğrulayıcı 

faktör analizi sonuçları Tablo 8’de gösterilmiştir. 

Tablo 8. Marka Beğenilirlik Ölçeği DFA Sonuçları 

Faktör ve Maddeler Std. β Std H t p R2 

Olumluluk      

M1 0,72    0,52 

M3 0,69 0,06 20,18 0,000 0,48 

M4 0,64 0,08 19,54 0,000 0,41 

Etkileşim      

M5 0,68    0,46 

M6 0,91 0,04 23,35 0,000 0,83 

M8 0,66 0,05 25,36 0,000 0,44 

Kişiselleştirilmiş Kalite      

M9 0,80    0,64 

M10 0,60 0,04 28,48 0,000 0,36 

M11 0,83 0,03 23,75 0,000 0,69 

Hoşnutluk      

M14 0,70    0,49 

M15 0,82 0,05 23,90 0,000 0,67 

M16 0,61 0,05 21,47 0,000 0,37 

 

Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre faktör yükleri 0,60 ile 0,91 aralığında değişmekte olup faktör 

yüklerinin anlamlılığına ilişkin tüm t değerlerinin 0,01 düzeyinde anlamlı olduğu tespit edilmiştir (Tablo 8, Şekil 2). 
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Şekil 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi Diyagramı 

 

2.3. Ölçeğin Güvenirliliği 

Güvenirlilik çalışması kapsamında uygulanan madde analizi yöntemlerinden madde-toplam korelasyonu, test 

maddelerinden alınan puanlar ile testin toplam puanı arasındaki ilişkiyi açıklar. Madde-toplam korelasyonunun pozitif ve 

yüksek olması, maddelerin benzer davranışları örneklediğini gösterir ve testin iç tutarlılığının yüksek olduğunu gösterir. 

Genel olarak madde-toplam korelasyonu 0,30 ve daha yüksek olan maddelerin bireyleri iyi derecede ayırt ettiği, 0,20-

0,30 arasında kalan maddelerin zorunlu görülmesi durumunda teste alınabileceği söylenebilir (Büyüköztürk 2011, 171). 

Madde analizinde kullanılan diğer bir yöntem alt ve üst çeyrekler t-testidir. Testin toplam puanlarına göre alt%27 ve 

üst%27’lik grupların madde ortalama puanları arasındaki farkların ilişkisiz t-testi kullanılarak sınanması sonucunda 

gruplar arasında anlamlı farklılık çıkması testin iç tutarlılığının bir göstergesi olarak değerlendirilir. Her iki analiz (madde 

toplam korelasyonu ve alt ve üst çeyrekler testi) maddelerin bireyleri ölçülen davranış bakımından ne derece ayırt ettiğini 

gösterir (Büyüköztürk 2011, 171-172). 

Tablo 9. Marka Beğenilirlik Ölçeği Madde Analizi Sonuçları 

Faktör ve Maddeler 

t 

(n1=n2=423) 

r 

(n=1568) 
α α 

Olumluluk   

0,72 

0,85 

M1 -22,19** 0,53 

M3 -31,05** 0,52 

M4 -20,05** 0,45 

Etkileşim   

0,79 
M5 -24,85** 0,49 

M6 -34,49** 0,61 

M8 -35,60** 0,55 

Kişiselleştirilmiş Kalite   
0,78 

M9 -29,91** 0,55 
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M10 -24,86** 0,49 

M11 -30,62** 0,57 

Hoşnutluk   

0,74 
M14 -21,42** 0,53 

M15 -24,89** 0,55 

M16 -24,47** 0,50 

r: Madde Toplam Korelasyonu t:Alt ve üst %27 t testi α: Cronbach Alpha  **p<0,01 

Tablo 9’daki güvenirlilik analizi sonuçları incelendiğinde ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,85 düzeyinde 

yüksek bulunmuştur. Alt boyutların Cronbach Alpha katsayıları sırasıyla  0,72 – 0,79 – 0,78 – 0,74 olarak hesaplanmıştır. 

Ölçekteki tüm maddeler için madde-toplam korelasyonlarının 0,30’dan yüksek (0,45 ile 0,61 aralığında) olduğu, tüm 

maddelerin alt ve üst %27’lik kısımlarının karşılaştırılmasına ait t değerlerinin 0,01 düzeyinde anlamlı olduğu 

görülmektedir (Tablo 9).  

Tablo 10. Ölçeğin Alt Boyutları Arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları 

 X±SS  1 2 3 4 

  r 1,00 0,38 0,44 0,45 

1- Olumluluk 5,11±1,19 p  0,000 0,000 0,000 

  n  1568 1568 1568 

  r 0,38 1,00 0,41 0,44 

2- Etkileşim 4,34±1,54 p 0,000  0,000 0,000 

  n 311  1568 1568 

  r 0,44 0,41 1,00 0,43 

3- Kişiselleştirilmiş Kalite 4,86±1,24 p 0,000 0,000  0,000 

  n 311 1568  1568 

  r 0,45 0,44 0,43 1,00 

4- Hoşnutluk 5,23±1,12 p 0,000 0,000 0,000  

  n 311 1568 1568  

MBÖ 

 r 0,73 0,78 0,75 0,75 

4,89±0,96 p 0,000 0,000 0,000 0,000 

 n 311 1568 1568 1568 

 

Ölçek alt boyut puanları 4,34 ile 5,23 aralığında bulunmuştur. En yüksek puan Hoşnutluk alt boyutunda 

(5,23±1,12), en düşük puan Etkileşim alt boyutunda (4,34±1,54) elde edilmiştir. Ölçeğin genel puanı 4,89±0,96 olarak 

bulunmuştur. Tüm alt boyutlar arasında orta düzeyde (0,30<r<0,70) ve pozitif yönlü (r>0) ve anlamlı ilişki bulunmaktadır 

(p<0,05). Alt boyutların ölçeğin geneli ile korelasyon katsayısı 0,73 ile 0,78 aralığında olduğu tespit edilmiştir (p<0,01). 

 

3. Sonuç 

Ölçeğin güvenirlilik ve geçerlilik analiz sonuçları birlikte değerlendirildiğinde MBÖ’nün 12 madde ve 4 alt boyutlu faktör 

yapısının uygun olduğu, ölçekteki maddelerin geçerliliklerinin yüksek olduğu, marka beğenilirliği bakımından tüketicileri 

ayırt ettikleri ve aynı davranışı ölçmeye yönelik maddeler oldukları ve sonuç olarak Ek-1’de bulunan Türkiye’deki 

tüketiciler için uygulanabilir, güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu bulguları elde edilmiştir.  
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EK-1: Marka Beğenilirlik Ölçeği 
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Olumluluk 

1. Markanın bana vaad ettiklerini sağlayacağına 

inancım kuvvetlidir. 

       

2. Markanın bana iltimas ve öncelik verdiğini 

hissederim. 

       

3. Markanın daha iyiye gitmeye devam ettiğini 

düşünüyorum. 

       

 

Etkileşim 

4. Bu markaya bağımlı olduğum için tercih etmeye 

devam ederim. 

       

5. Markaya kendimi bağlı hissederim.        

6. Markayla sürekli etkileşim içerisindeyim.        

 

Kişiselleştirilmiş 

Kalite 

7. Markaya arkadaşça olarak tarif edebilirim.        

8. Markanın erişilebilir olduğunu söylerim.        

9. Bu marka çok çekici.        

 

Hoşnutluk 

10. Bu markayı genel olarak onaylıyorum.        

11. Bu markadan alışveriş yaptığımda kendimi neşeli 

hissediyorum. 

       

12. Marka benim için her şeyi hallediyor.        
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